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ប ោះពុមពបៅរពោះរាជាណាចរររមពុជា ឆ្ប 2ំ016 (ប ោះពុមពបលើរទី1) 

ឯរសារបនោះររូវ នចងររង និងប ោះពុមពផាយបរោមោរឧបរទមភផ្ផបរិវោិរបស់អគលគបលធិកិោរោឌ នសរាប់រិចច 
សហរបរិបរថិោរអភវិឌណ និងជំនួយមនុសសកម(៌DGD) និងជំនួយផ្ផបរបបចចរបទសរបស់ោរយិាល័យផ្ហវលមស៍ីសរាប់
រិចចសហរបរិបរថិោរអភវិឌណ និងជំនួយបបចចរបទស (VVOB)។ ខ្លឹមសារននោរប ោះពុមពផាយបនោះមនិសទិរបៅបរោម
ោរទទួលខុ្សររូវរបស់រោឌ ភ ិលផ្ហវលមស៍ី និងរោឌ ភ ិលផ្បលហសុរិបឡើយ។  
 
កំណត់សម្គើល់កមមសិទធបិញ្ញើ 
រាល់ោរប ោះពុមពផាយឯរសារររូវ នបកវើបឡើងបោយអនុបោមតាមអជាញ បណ្ត ៖ 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0  

 
បលើរផ្លងផ្រឯរសារផ្ដលមនិ នរាបប់ញ្ចូ ល និងបញ្ជ ីររាសិទនិធិងបរោម។ ាននយ័ថាអបរអាចផ្ចរចាយ ិរចមលង 
ផ្របសរមួល និងយរលំនតំាមឯរសារបនោះរបុងនយ័មនិរររនរមបោយពុំចា ំចប់សបើសំុោរអនុញ្ញដ រជាមុនពអីបរប ោះ
ពុមពផាយបឡើយ ផ្ររបសិនបបើអបរបបងកើរ ឬ ផ្រផ្របិមីអបរររូវផ្រសំុអាជាញ បណ្ត ពីាច ស់បដើមរបុងលរខខ្ណ្ឍ ដូចគ្នប ផ្ដល
 នបញ្ញជ រធ់ិងបលើ។ សរាបព់រ័ា៌នបផ្នទមអពំីអាជាញ បណ្ត ធិងបលើ សូមចូលបៅោនប់គលហទំពរ័ 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  
 
 
ឯកសារមនិរាបប់ញ្ចូល និងរកើាសិទធ ិ

ឯរសារមយួចំនួនរបុងោរប ោះពុមពផាយបនោះមនិសទិរបរោមអាជាញ បណ្ត ធិងបលើបឡើយ។ ទងំបនោះគលឺជាឯរសារ 
របស់ភាគីលទី៣ផ្ដលររូវ នបរបើរ ស់បោយររឹមររូវ និងទទួល នោរអនុញ្ញដ រ។ អបរប ោះពុមពផាយមិនទទួល
ខុ្សររូវចំប ោះលរខខ្ណ្ឍ ចាបណ់ាមយួ (រមួបញ្ចូ លទងំោរបកវសរបផ្ហស) ចំប ោះោរ រប់ង ់ ឬខូ្ចធិរផ្ដលបរើរ
ានបឡើងបោយសារោរបរបើរ ស់ផ្ផបរណាមយួននឯរសាររបស់ភាគលីទី៣បឡើយ។ 





 
 

គណៈរម្មការងរៀបចំឯរសារ 

គណៈកមមឿររគប់រគង 
ឯរឧរថមបណ្ឍិ រ ហង ់ជួន ណារ ៉ានុ រដឌមស្តនថីររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
ឯរឧរថមបណ្ឍិ រ ណារ ប៊ែុនបរឿន រដឌបលាធិិោរររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
 
គណៈកមមឿររតួតពទនទតើយ 
បោរ ោង បសងហារ ់ របធាននយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ បអង គីមលី របធាននយរោឌ នអភវិឌណរមមវ ិិ ីសិរា 
បោរ ចាន ់សុភា របធាននយរោឌ នបឋមសិរា 
 
គណ:កមមឿរនទពនធ 
បោរ បងា៉ា  បប៉ាងឡុង របធានបដ ៉ា រឺម៉ាងរ់គបរ់គង និង្ផនោរ វទិាសាទ នជារអិបរ់ ំ
បោរ សិរ បសង អនុរបធានោរយិាល័យរសាវរជាវ វទិាសាទ នជារិអបរ់ ំ
បោរ ចាន ់សុភាព អនុរបធានោរយិាល័យ នយរោឌ នអភវិឌណរមមវ ិិ ីសិរា 
អបររសី ្ប៉ាន ថាវ ី អនុរបធានោរយិាល័យ នយរោឌ នបឋមសិរា 
បោរ សុខ្ សាបរឿន មស្តនថី នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ យស់ សុវណ្ត  មស្តនថី នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ ជួង ចនទ  រគូឧបទធស សាោគរបុោសលយ និងវរិរឹរោររាជធានីភបបំពញ 
បោរ បៅ ាធ រគូឧបទធស សាោគរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថនរព្វង 
បោរ លឹម សុាធ រគូឧបទធស សាោគរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថតា្រវ 
   រសី ្ខ្រ សាបវឿន រគូឧបទធស សាោគរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពងឆ់្ប ងំ 
អបររសី សូ សំបូរ ី រគូឧបទធស សាោគរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពរ 
រញ្ញដ  រឹម សុសិទន  រគូឧបទធស សាោគរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពងច់ាម 
 
អនកេរៀបេរៀង 
បោរ លី គង អនុរបធាន នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ សួន សុជារ ិ របធានោរយិាល័យវទិាសាស្តសថ នយរោឌ នអភវិឌណរមមវ ិិ សិីរា 
 



 
 

 
 
ជំនួយឿរបេចចកេទស 
   រសី បើ៉ា  សុរលាណ្ អបរសរមបសរមួលរមមវ ិិ VីVOB 
បោរ អនួ វរីៈ ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
រញ្ញដ   Debby Van Paesschen ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
 
អនកបកែរប នទងវាយអតថបទ 
   រសី  បហង គឹមហុង   ជំនួយោររមមវ ិិ  ីVVOB 

 
 
 
 



1

3

4

4

16

23

31

33

34

34

34

42

46

50

50

53

59

63

63

72

84

109

114

115

115

115

121

121

121

123



1

3

4

4

16

23

31

33

34

34

34

42

46

50

50

53

59

63

63

72

84

109

114

115

115

115

121

121

121

123

124

124

124

133

134

134

134

139

141

141

141

144

153

153

154

155

160

162

162

163

165



 
 

ងសចររីងផរើម្ 

មុខ្វជិាជ វទិាសាស្តសថោនវ ិិ បីបរងៀនយា៉ា ងសមផូរ្បប ប៉ាុ្នថបបើសិនជាបយើង
ចងប់បរងៀនសិសសឱ្យោនោរយល់ដឹងសីុជបរើ បយើងររូវតល ស់បថូរពីសរមមភាពរគ ូ
បៅសរមមភាពសិសសវញិ។ ោរសិរារបស់សិសសជាចំណុ្ចដ៏សំាធន់្ដលររូវ 
យរចិរថទុរោរ។់ ដូបចបោះបហើយ បស វបៅជំនួយោរបបរងៀនវទិាសាស្តសថបនោះបតថ រ 
សំាធនប់លើវ ិិ ីបបរងៀនតាម្បបសិសសមជឈមណ្ឍ លជាមូលោឌ នរគឹោះ។ បយើងផថល់ 
ឱ្ោសឱ្យសិសសោនោរចូលរមួយា៉ា ងសរមម បដើមផឱី្យបគ នបបងកើនោរយល់ដឹង។ 
សិសសចាំ ច់ររូវចូលរួមបិវើពិបសាិន៍។ ពិបសាិន៍ររូវបផថើមបចញពីចមងល់របស់ 
សិសស្ដលសរមមភាពបនោះរសបបៅនឹងវ ិិ ីបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ្ដល 
អភវិឌណបោយអងគោរJICA។  

បស វបៅបនោះផថល់ជាជំនួយដល់រគូបបរងៀនវទិាសាស្តសថបោយផថល់នូវ 
គំនិរលអៗ មយួចំននួសរោបោ់របបរងៀនបលើខ្លឹមសារខ្លោះពីថាប រទ់ី4 ដល់ទី6 និងបងាា ញរ បព់ីវ ិិ ីបបរងៀនគំរ ូ និង
ពិបសាិនផ៍ង្ដរ។ របុងោរបបរងៀនបមបរ នវទិាសាស្តសថ រគូមនិគួរបភលចពបីញ្ញា បយនឌរ័បឡើយ។ តាមរយៈោរបរបើ
រ ស់វ ិិ ីបបរងៀនសរមមដូចជាោរងារររុម និងពិបសាិនប៍យើងអាចបបងកើនោរចូលរមួរបស់សិសស ន។ ជាញឹរ
ញាបប់រមងរបុសោនភាពសរមម និងចូលរមួរសាវរជាវ។ វាអាចជួយ បំបពញររមូវោររបស់បគ ន និងជួយ រសាង
ោរយល់ខ្លឹមសារវទិាសាស្តសថ។ ប៉ាុ្នថវ ិិ បីបរងៀនសរមមរផ៏ថល់អរទរបបយាជនដ៍ល់បរមងរសីផង្ដរ ពីបរ ោះវាបបងកើន
ោរយល់រទឹសថីសំាធន់ៗ របុងបមបរ នវទិាសាស្តសថ។  

រគូររូវផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសទងំអស់ នចូលរមួរបុងោរសិរា នបសមើៗគប  បហើយគរច់ា ំចរ់រូវគិរ
ពីសមិមទ៌ងំអំឡុងបពលននោរបរ បចំរិចច្រងោរបបរងៀន និងបពលបបរងៀន។ មា៉ាងបទ រ រគូររូវគិរពបីញ្ញា បនោះ   
បពលរគប់រគងថាប រ់ពីបរ ោះោរបរ បចំថាប រ់ោនឥទនិពលដល់ោរចូលរមួរបស់សិសស។ បៅបពលវាយរនមលសិសស 
រគូររ៏រូវគិរពីសមិមផ៌ង្ដរ។ សិសសោប រ់ៗ ររូវគួរទទួល នោរផថល់ពរ័ោ៌នររឡប់្ ដលបគររូវោរ បដើមផយីល់ 
ខ្លឹមសារបមបរ ន។  

បោយសារសមិមោ៌នសារៈសំាធនរ់បុងោរធានគុណ្ភាពននបមបរ នវទិាសាស្តសថ។ បយើងរ ៏នបស្តញ្ញជ ប 
វាបៅរបុងបស វបៅបនោះផង្ដរ។ 
 បស វបៅបនោះអភវិឌណសរោបរ់គូឧបទធសបរបើរ ស់បដើមផបីំប៉ានគរសិុសសបលើោរងារបបរងៀនរបស់បគនបពល 
អនគរ។ មា៉ាងបទ រ បគរអ៏ាចបរបើបស វបៅបនោះបដើមផបីរ បចំបមបរ នរបុងបពលចុោះរមមសិរាគរបុោសលយផង្ដរ។  
 បយើងខ្ញុ ំសងឃមឹយា៉ា ងមុរោថំា បោរ/បោររសីររីរាយរបុងោរបរបើរ ស់បស វបៅបនោះ និងទទួល ននូវ 
បទពិបសាិនល៍អៗ បដើមផជីួយ ឱ្យោរបបរងៀនបមបរ នវទិាសាស្តសថទទួល នបជាគជយ័ និងរបរបបោយរបសិទនភាព។ 



១



 
 

 
 

 
 
ជំពូរបនោះសងករ់ិ ងនប់លើចំណុ្ចសំាធន់ៗ មយួចំនួនសថីអំពោីរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះរររមួោន៖ 

- និយមនយ័ននោរបបរងៀន នងិបរ នតាម្បបរោិះររ 
- ធារុសំាធន់ៗ ្ដលចា ំចស់រោបោ់របបរងៀន និងបរ នតាមបរោិះររ 
- លំននំនោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ 
- បញ្ញា របឈម នងិដំបណាោះរសាយមយួចំនួន។ 

 
 

២



 
 

វតថហបំណង 

េរឿយពីបានបញ្ចប់ជំពកូេនេះអនកសទកើាម្នសមតថភាព៖ 

 

េសចកតីេផដើម 

ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររជាវ ិិ ីបបរងៀនមួយ្ដល នអភិវឌណបៅទសវរសឆ្ប 1ំ960របុង 
សហរដឌអាបមររិបោយោនបំណ្ងបិវើបចចុបផនបភាពវ ិិ ីបរងៀន្បបរបនពណី្្ដលជាបបរងៀនតាម្បបចងចា ំ (Bell, 
2010)។ របុងវ ិិ ីបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ សិសសចូលរមួយា៉ា ងសរមមរបុងបទពិបសាិន៍ជារ់្សថង និង   
ជាទូបៅរាបប់ញ្ចូ លលំនដូំចាធងបរោម៖  

- ោរបបងកើរសំណួ្រ 
- ោរទទួល ននូវភសថុតាងគរំទបដើមផបីឆលើយសំណួ្រ 
- ោរពនយល់ភសថុតាង្ដលរបមូល ន 
- ោរផារភាជ បប់សចរថីពនយល់បៅនឹងចំបណ្ោះដឹងទទួល នពីដំបណ្ើ រោរននោរអបងករ 
- ោររសាយបញ្ញជ រប់ហរុផល និងោរ្រររមូវ។ 

 
បោយយល់ចាស់ពីគុណ្របបយាជនរ៍បស់ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររបនោះបហើយបទើបបគសបងករ 

ប ើញថាវ ិិ ីបបរងៀន និងបរ នបនោះររូវ នបស្តញ្ញជ បនិងបរបើរ ស់បៅរបុងោរបបរងៀន និងបរ នមុខ្វជិាជ វទិាសាស្តសថ 
បៅរបុងបណាថ របបទសជាបរចើនបផសងបទ រ ដូចជារបបទសជប៉ាុន របបទសអងប់គលស របបទសបៅរបុងសហគមនអ៍ុឺរ ៉ាបុ  
និងបណាថ របបទសជាបរចើនបៅរបុងទវីបអាសីុ និងអាស្តហវិរ។ 

˗ បរ បរាប ់នយា៉ា ងចាស់ពីនិយមនយ័ននោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ។ 
˗ ្សវងយល់ នពីចណុំ្ចសំាធនន់នោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ។ 
 ̠ រំណ្រ ់នពីធារុសំាធន់ៗ ្ដលររូវោរចា ំចប់ៅរបុ ងោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ។ 
˗ ពនយល់ នពីវ ិិ ីវទិាសាស្តសថ និង្បង្ចរយា៉ា ងចាស់រវាងវ ិិ ីវទិាសាស្តសថ និងបណិំ្ន 
វទិាសាស្តសថ។ 

˗ រំណ្រ ់នពីទរមង ់និងដបំណ្ើ រោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ។ 
˗ បរ បចំ និងសរបសររិចច្រងោរបបរងៀនតាម្បបរោិះររ នលអ។ 
˗ បបងកើរសំណួ្រគនលឹោះ នចាស់ោស់ និងសមរសបបៅនឹងខ្លឹមសារបមបរ ន។ 
˗ បបរងៀនតាម្បបរោិះររបោយោនជបំនឿចិរថ។ 
˗ ដ ោះស្រាយបញ្ហាដផសេងៗដែលដ ើតដ ើងមុនដពល និង  ុំងដពលបដស្រងៀន ។ 

៣



 
 

បៅរពោះរាជាណាចរររមពុជាររ៏ំពុង្រអនុវរថបលើរបប បបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររបដើមផឱី្យោរបបរងៀន 
ោនលរខណ្ៈរបបសើរ រពមទងំោរបរ នរបស់សិសសទទួល នលទនផលខ្ពស់។  បដើមផបីិវើឱ្យោរបបរងៀន និងបរ ន 
វទិាសាស្តសថោន់្ រសីុជបរើ បរើបយើងររូវ្សវងយល់ពីធារុអវីខ្លោះ? 

1. នទយមន័យ 

ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររគឺជាវ ិិ ីសាស្តសថបបរងៀន និងបរ នវទិាសាស្តសថយា៉ា ងោនរបសិទនភាព 
្ដលពឹង្ផអរជាចមផងបលើវ ិិ ីវទិាសាស្តសថ។ ដបំូងសិសសររូវគិរបលើសំណួ្រគនលោឹះ្ដល នររប ើញបោយសិសស 
ឬ រណំ្រប់ោយរគូ។ រគូគួររវ ិិ ីបដើមផជីំរញុសិសសឱ្យបបងកើរសំណួ្រគនលឹោះ្ដលអាចបឆលើយ នបោយខ្លួនឯង បរោយ 
ពីបងាា ញរ ប់បញ្ញា ដល់បគ។ បនធ ប់មរបទ រ រគូបលើរទឹរចិរថសិសសឱ្យសបងករ អបងករ និង្សវងររបោយខ្លួន 
ឯងតាមរយៈោរងារជាររុម ឬ ជាបគុគលបដើមផបីឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹោះ។ ចូរចងចាថំារបុងដំបណ្ើ រោរននោរបបរងៀន 
និងបរ នតាម្បបរោិះរររគូមនិ្មនជាអបរបផធរ ចំបណ្ោះដឹងបឡើយ ប៉ាុ្នថរគូោនរួនទីសំាធនប់ៅរបុងោរ សរមបសរមួល 
ររមង់ទិស បលើរទឹរចិរថ ររួសរតាយផលូវដល់សិសស។ រគូររូវ្រជាោតាលីររយា៉ា ងសំាធន់បៅរបុងោរដឹរន ំ
សិសសឱ្យពួរបគររប ើញនូវចំបណ្ោះដឹងវម ី បំណិ្នវមី នងិទទួល នលទនផលពីោរសិរាវទិាសាស្តសថបៅររមរិមយួ 
ដខ៏្ពស់បំផុរ។ 

2. ធាតុសំៀន់ៗោំបាច់សរម្ប់ឿរបេរងៀន នទងេរៀនតាមែបបរ េះរក 

បដើមផឱី្យអបរោន់្ រោនជំបនឿចរិថ និងបដើមផឱី្យោរបបរងៀន និងបរ នវទិាសាស្តសថោន់្ រោនរបសិទនភាព 
និងទទួល នលទនផលខ្ពស់ អបរររូវ្រយល់ដឹងឱ្យ នចាស់បៅបលើធារុសំាធន់ៗ មយួចំនួន ្ដលររូវបរបើជា 
ចា ំចប់ៅរបុងដំបណ្ើ រោរបបរងៀន និងបរ នវទិាសាស្តសថតាម្បបរោិះររ។ 

ធារុទងំបនោះរមួោន វ ិិ ីវទិាសាស្តសថ បំណិ្នវទិាសាស្តសថ វ ិិ ីអនុោនរមួ និងអនុោន្ញរ ពិបសាិន៍ 
និងសនលឹររិចចោរ និងបគលោរណ៍្សំាធន់ៗ របស់ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ។ 

2.1   វ ធីវ ទើាសាស្រសត 

វ ិិ ីវទិាសាស្តសថគឺជាវ ិិ ីមយួ្ដលអបរវទិាសាស្តសថបរបើរ ស់បៅរបុងោរងាររបចានំវងរបស់ពួរបគបដើមផី្ សវង 
ររនូវចបមលើយ  បហរុផល ឬ ដំបណាោះរសាយ បៅបលើសំណួ្រ ឬ បញ្ញា ្ដល ពរួបគ នបលើរបឡើង និងជួបរបទោះ។ 
វវីបបើវ ិិ ីបនោះមនិអាចបឆលើយ ឬ បោោះរសាយ នរគបសំ់ណួ្រ្មន ្រភាគបរចើនននោរបលើរបឡើងសុទន្រអាចបររសាយ 
និងពនយល់ នបោយបរបើវ ីិ ីវទិាសាស្តសថបនោះ។ បោយបមើលប ើញនូវរបសិទនភាព និងសារៈសំាធនរ់បស់វាបទើប 
វ ិិ ីវទិាសាស្តសថររូវ នបគបញ្ចូ លបៅរបុងោរបបរងៀន និងបរ នវទិាសាស្តសថរគបរ់រមរិ។  

ជាិមមតាវ ិិ ីវទិាសាស្តសថរបរពឹរថបៅរ ជំំហានសំាធន់ៗ រមួោន ោរបងាា ញ រុភរូ និងោរសំ់ណួ្រ គនលឹោះ  
ោរទសសនទ៍យ បរសថសមមរិរមម (ឬ ពិបសាិន)៍ ោររបមូលលទនផល និងោរទញបសចរថីសនបិោឌ ន។ 
 

៤



 
 

2.1.1 ឿរបៃឝើញបាតុភតូ នទងសំណួរគនលលេះ 

ោរបងាា ញ រុភូរជាដណំារោ់លមយួដសំ៏ាធនប់ដើមផឱី្យសិសសអាចររុររបៅមុខ្បទ រ នគឺចា ំចរ់រូវ
្របងាា ញបញ្ញា  ឬ  រុភូរពីដំបូង ្ដលបិវើឱ្យសិសសោនចមងល់ចងដ់ឹង និងចងរ់រុររ។ វារជ៏ាចណុំ្ចចាបប់ផថើម 
ដំបូង បដើមផឱី្យសិសសអាចយល់ពីសំណួ្រគនលោឹះ នចាស់ ឬ រអ៏ាចឈានបៅដល់ោរ ្ដលពួរគរអ់ាចបបងកើរ 
សំណួ្រគនលឹោះបោយខ្លួនឯង ន។ 

បបើបទោះជាញឹរញាបរ់គូជាអបរបងាា ញ រុភូរ និងោរសំ់ណួ្រគនលឹោះរប៏ោយ ប៉ាុ្នថបៅរបុងដំបណ្ើ រ  ោរបបរងៀន 
និងបរ នតាម្បបរោិះររ ោរោរប់ញ្ញា  ឬ បងាា ញ រុភរូ រដូ៏ចជាោរបចាទសួរសំណួ្រគនលឹោះ្ដរ។ បគជំរញុបលើរ 
ទឹរចិរថ និងបិវើយា៉ា ងណាឱ្យសិសសជាអបរអនុវរថតធ ល់។ ររងច់ណុំ្ចបនោះ រគូោននទីបៅរបុងោរបបងកើនបរយិាោស 
សិរា្ដលអាចបិវើឱ្យសិសសទងំអស់បិវើោរសបងករ រុភរូ នយា៉ា ងហមរច់រន់ឹងយល់ពីបញ្ញា  នចាស់។ តាម 
រយៈបនោះវាអាចបិវើឱ្យសិសសយល់ោន់្ រចាស់បៅបលើបញ្ញា  និងបិវើឱ្យពួរបគចូលរមួបោយ ោនភាពបជឿជារោ់ន ់
្រាធល ងំ បដើមផបីោោះរសាយនូវបញ្ញា ទងំបនោះ ន។ 

បរើោរបងាា ញ រុភរូគួរ្រររវូបិវើបឡើងយា៉ា ងដូចបមថច? ោរបងាា ញ រុភរូគឺបយើងររូវបរ បច ំ និងបិវើយា៉ា ង 
ណាឱ្យសិសសអាចសបងករតធ ល់បៅបលើ រុភូរ្ដលោនទនំរទ់នំងបៅនឹងជីវភាពរស់បៅជារ់្ សថង និងសមរសប 
បៅ នឹងចំបណ្ោះដងឹ្ដលោនរសាបរ់បស់សិសស។ ឧទហរណ៍្ សិសសបិវើោរសបងករបៅបលើបរឿងរា៉ា វ្ដល នបរើរ 
បឡើងជារបចានំវងដូចជា នវងរោះ នវងលិចជាបដើម ជាមយួគប បនោះ្ដរបៅបពលអបរបិវើោរសបរមចចិរថថា  រុភូរមយួ 
ណាគួរយរមរបិវើោរបងាា ញ។ អបរគួរ្រគិរឱ្យ នចាស់ោស់ពីសំណួ្រមយួចំននួដូចជា៖ 

- បរើខ្លឹមសារវទិាសាស្តសថអវី្ដលនឹងររូវយរមរបបរងៀនសរោបរ់យៈបពលមយួបោ៉ា ងបនោះ?   
- បរើខ្លឹមសារបនោះោនទំនរទ់នំងអវីខ្លោះបៅនឹងជីវភាពររស់បៅរបចានំវងរបស់សិសស?   
- បរើវា រព់ន័ននឹងបរសិាទ នជុំវញិណាខ្លោះ?   
- បរើចំបណ្ោះដងឹោនរសាបរ់បស់សិសសអវីខ្លោះ ្ដលររូវោរបដើមផឱី្យសិសសងាយយល់?  
- បរើបញ្ញា ្ដលបយើង នោរប់នោះ សិសសទទួល នចំបណ្ោះដឹង និងបំណិ្នវមីៗ អវីខ្លោះ? 
ចំ្ណ្រឯោរបបងកើរសំណួ្រគនលឹោះវញិ ររូវគិរពបីញ្ញា ទងំបនោះ្ដរ និងររូវគរិដល់បញ្ញា មយួចនំួនប្នទម 

បទ រ (សូមបមើលបសចរថីលមអរិចំប ោះោរបបងកើរសំណួ្រគនលោឹះ)។   
និយាយរមូោរបងាា ញ រុភូរ ជាដំណារោ់លដំបងូ្ដលររូវបិវើបឡើងយា៉ា ងចាស់ោស់។ ប្នទមពីបលើបនោះ 

បទ រោរបងាា ញ រុភូរអាចជំរុញឱ្យសិសសររប ើញអវីវមីៗ បៅរបុងសរមមភាពបនោះ្ដរ អបរររូវបិវើយា៉ា ងណាឱ្យ 
ោនទំនរទ់ំនងជាមយួភាពជារ់្ សថង និងជីវភាពរបចានំវង និងបដើមផពីរងឹងចំបណ្ោះដងឹរពមទងំបទពិបសាិ្ដល 
ោនរសាបរ់បស់សិសស។ បិវើដូចបនោះសិសសនឹងចូលរមួយា៉ា ងសរមមរបុងសរមមភាពសិរា ប៉ាុ្នថោរបងាា ញ រុភូរ ឬ 
បញ្ញា បពលខ្លោះមនិររូវោររគបប់មបរ នបទ។ បយើងអាចរលំងវាបចាលរបុងររណី្បមបរ ន បនោះោនទំនរទ់ំនងជាមយួ 
បមបរ នចាស់ (ដររសង់បចញពីបស វបៅ៖ ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ011 បោយររសួង 
អបរ់ ំយុវជន នងិរឡីា ទំពរ័7)។ 

៥



 
 

ាធងបរោមបនោះគឺជាឧទហរណ៍្មយួចនំួន្ដលបលើរបឡើង បដើមផឱី្យអបរោន់្ ររជាបចាស់ពីោរោរប់ញ្ញា  
និងសំណួ្រគនលឹោះ។ 

 

2.1.2 ឿរទសើឝន៍ទាយ 

ោរសារលផងឱ្យសិសសទសសនទ៍យ គឺជាដំណារោ់លសំាធនម់យួបទ រ្ដលរគូចា ំចរ់រូវ្របិវើបដើមផ ី
សាធ បសធងព់ីោរយល់ដឹងរបស់សិសស។ ចំប ោះបញ្ញា ្ដល នោរា់ធងបលើ ចបមលើយសារលផង ឬ បៅថាោរ 
ទសសនទ៍យរបស់សិសស អាចបិវើឱ្យរគូដឹង នថា បរើសិសសយល់សំណួ្រគនលោឹះ្ដរ ឬ បទ? បរើសិសសោនចំបណ្ោះ 
ដឹងររមរិណាបៅបលើខ្ឹលមសារ និងបញ្ញា ្ដលនឹងររូវបរ ន?  

មនិ្រប៉ាុបណាត ោះោរទសសនទ៍យរជ៏ាដំណារោ់លមយួ្ដលជំរញុ និងបិវើឱ្យសិសសោល ហាន បរ ោះថារបង 
បពលបនោះសិសសរគបគ់ប សុទន្រោនឱ្ោសបបញ្ចញមរិ នងិោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួន។ បដើមផឱី្យអបរដនទបផសងបទ រ 
ជួយ គិរ នងិវាយរនមលពីគំនរិរបស់ខ្លួន្ដល នគរិថាររមឹររូវ ឬ មនិររឹមររូវ បដើមផឈីានបៅររោរបំ រភ់ាព 
ភានរ់ចឡំ្ដលបរើរបឡើងជាយថាបហរុ របុងដណំារោ់លបនោះ រគូអាចបរបើរ ស់សំណួ្រ បំផុសបផសងៗ (រគប ់
របបភទ ឬ រគប់ររមិរ) បដើមផជីួយ សិសស ឬ បំផុសោរគិររបស់សិសសឱ្យោន់្រផុលផុសបឡើង។ បលើសពីបនោះ 
បទ ររគូររូវបលើរទឹរចិរថ សិសសឱ្យបបញ្ចញទសសនៈជារបចា ំបោយមនិោនរថី រមមណ៍្ពីោរបបងកើររំហុស ឬ ភាព 
បអ នាធម ស់បឡើយ បទោះបីសិសសបឆលើយ នររឹមររូវ ឬ មនិររឹមររូវរប៍ោយ ។  

 ឧទហរណ៏្ ោរបបរងៀនសិសសពីវ ីិ ី្ញរលាយរវាងអបិំល និងដីខ្ាច ់្ដលរបុងបនោះ 
ោនវរទុបំណ្ងបីដូចាធងបរោម៖ 

- សិសសរ ប ់នពីនិយមនយ័លាយ លាយបសមើសាច ់ និងលាយមិនបសមើសាច ់នររឹមររូវតាម
រយៈោរបងាា ញសោផ រជារ់្ សថង។ 

- សិសសបរ បរាប ់នពីដបំណ្ើ រោរនន ោរ្ញរលាយអំបិលនិងដីខ្ាច ់នររឹមររូវ
តាមរយៈោរពិបសាិតាមររមុ។ 

- ទោល បសិ់សសឱ្យោនបរមងុរបយរ័ប និងចូលចិរថបិវើពិបសាិនទ៏រទ់ងនឹងជីវភាពរបចាំ្ វង។ 
ាធងបរោមបនោះជាឧទហរណ៍្ឿរបៃឝើញពីបាតុភូត ៖ 
“បរមងរបុសោប ររ់រូវ នឪពុរបស់គរប់របើឱ្យគរប់ៅទិញអំបិល។ នចដនយបពលររឡបម់រវញិ 

វងអ់ំបិលបនោះ នរបូរពីនដបិវើឱ្យវងអ់បិំលរ្ហរបហើយរំពបអ់ំបិលទងំអស់បៅបលើ ដីខ្ាច។់ គរភ់យ័ 
ណាស់!!! បរ ោះាធល ចឪពុរបបនធ ស  ណាមយួបបើបៅទិញមថងបទ រគរគ់ម នលុយបសាោះបៅរបុ ងបហាប ៉ា ។ 
គរ ់នគិរ ថាបរើបិវើយា៉ា ងណាបៅបទើប នអំបិលមរវញិ?” 

សំណួរគនលលេះ ៖ 
         “េតើេយើងរតូវេធវើដូចេមតចេដើមើបីយករឿមអំបទលេចញពីដីខ្ើាច?់ ” 

៦



 
 

 

 របុងដំណារោ់លបនោះ រគូរគន់្ រអនុញ្ញដ រ ិ និងជំរញុឱ្យសិសសបឡើងបបញ្ចញោរយល់ប ើញរបស់ពួរបគ 
បោយបសរ ី បហើយរគូរគន់្ ររររ់តានូវរាល់ចបមលើយរបស់ពួរបគបៅបលើោថ របខ្ នប៉ាុបណាត ោះ។ ្ផអរបលើចបមលើយទសសន ៍
ទយទងំបនោះ បយើងររូវរំណ្រ់យរវ ិិ ីណាមួយបដើមផបីិវើជាសមមរិរមមមួយ្ដលលអសរោប់ ពិបសាិន៍បៅរបុង 
ដំណារោ់លបនធ បប់ទ រ។  

 
 

2.1.3 េតសតសមមតទកមម 

បនធ បព់ីោនសមមរិរមម្ដលសមរសបបហើយ។ ដំណារោ់លបនធ បគ់ឺោរបិវើពិបសាិន។៍ ោនសំណួ្រ 
ជាបរចើន នបលើរបឡើងថា  បរើោរពិបសាិគួរ្ររគូជាអបរបិវើ  ឬ រទុ៏រឱ្យសិសសជាអបរពិបសាិបោយខ្លួនឯង?    

តាមពិរគឺអារស័យបៅតាមសាទ នោរ បពលបវោ ររមរិ ទំហំននោរពិបសាិ នងិរបបភទពិបសាិន។៍   
រគូគួរ្រជាអបរបិវើពិបសាិនរ៍បុងររណី្៖ 
- ោរពិបសាិបនោះរបឈមនឹងបរគោះថាប រប់ផសងៗ ដូចជាោរពិបសាិជាមយួធារុគីមី្ ដលសរមមាធល ងំ ជាមយួ 
អាសីុរាធល ងំ  ឬ សាធល ងំ  ោរពិបសាិជាមយួបភលើង ឬ របើថ ខ្ពស់ជាបដើម។ 

- ខ្វោះសោផ រៈសរោបព់ិបសាិនឱ៍្យសិសសរគប់ៗ គប  (សោផ រៈមនិរគបរ់គន)់។ 
- បពលបវោមនិរគបរ់គន ់ឬ ពិបសាិនរ៍រូវោររយៈបពល្វង។ 
- ទីតាងំមនិសមរសប ដូចជាពិបសាិន៍្ ដលបិវើបឡើងបៅរបុងថាប រប់រ ន្ដលរូចចបងអៀរបពរថាប រប់រ ន្ដល 
ពិ រចល័របៅអី ថាប រប់រ ន្ដលោនចំននួសិសសបរចើន។ល។ 

- ពិបសាិន៍្ ដលសមុរសាម ញ។ 
- សិសសពិោរ ។ 

ឧទហរណ៏្ចបមលើយទសសនទ៏យរបស់សិសសបៅបលើសំណួ្រគនលឹោះអាចជា៖ 
- បគអាចយររោមអំបិលបចញពីដីខ្ាច ់នបោយោរ “េរើស ”  
- បគអាចយររោមអំបិលបចញពីដីខ្ាច ់នបោយោរ “េកើប ” 
- បគអាចយររោមអំបិលបចញពីដីខ្ាច ់នបោយោរ “ែរង ” 
- បគអាចយររោមអំបិលបចញពីដីខ្ាច ់នបោយោរ  “រំហួត ” 
- បគអាចយររោមអំបិលបចញពីដីខ្ាច ់នបោយោរ “បំណទត ” 
- បគអាចយររោមអំបិលបចញពីដីខ្ាច ់នបោយោរ “េរោេះ ” 

បៅរបុងររណី្បនោះសមមរិរមមមយួ្ដលសមរសបជាងបគ រំហួតំវ ធីមួយែដលអាចជួយឱើយេយើងអាច
ែញកយករឿមអំបទលបាន ”។ 

៧



 
 

របុងររណី្ទងំបនោះរគូររូវរ រដថា សិសសទងំអស់សុទន្រ នសបងករ វភិាគ បៅបលើបញ្ញា  ឬ ចមងល់ 
រពមទងំទទួល នចំបណ្ោះដងឹ (ខ្លឹមសារវទិាសាស្តសថសំាធន់ៗ  ្ដលរគូ នបរគងថានងឹផថល់ឱ្យសិសស) បរោយ 
ពីោរបងាា ញររូវ នបញ្ចប។់ 

ប៉ាុ្នថបទោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ បៅរបុងោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររោរពិបសាិគួរររូវ នបរ បច ំ
អនុវរថ ឬ ពិបសាិបោយសិសសតធ ល់រគបប់ពលបវោ។ បបើសិនជាោនររណី្ដូចបរ បរាបា់ធងបលើបរើរោនបឡើង 
រគូគួរ្រោនគំនិរនចបរបឌិរខ្ពស់ ឬ បចោះ្រ្របសាទ នោរបពលបវោ ឬ បបងកើនចំនួនសោផ រៈ បោយបរបើវរទុធារុបដើម 
ងាយៗ ។  រគគូួរជំរញុបលើរទឹរចិរថររួសរតាយ ឬ សរមបសរមួលយា៉ា ងណា ឱ្យសិសសជាអបរបបងកើរ ឬ បរ បចំបលង ់
ពិបសាិនឬ៍របប បបិវើពិបសាិនប៍ោយខ្លួនបគតធ ល់។ រគូបដើររួជាអបរជួយ  និងផថល់សោផ រៈបៅបពល សិសសររូវោរ 
រពមទងំបយាបល់បផសងៗដល់សិសស បរ ោះថាបបើសិនជាសិសសរគបគ់ប  នចូលរមួសហោរគប បបងកើរបលងព់ិបសាិន ៍
និងបិវើពិបសាិនប៍ោយខ្លួនឯង។ ដូបចបោះសិសសនឹងទទួល នចំបណ្ោះដឹង បណិំ្នបៅតាមវរទុបំណ្ង្ដលរគូ ន 
បរគងទុរ។  ជាពិបសសោរអនុវរថជារ់្ សថង ្បបបនោះបិវើឱ្យសិសសចងចាចំំបណ្ោះដងឹទងំបនោះ នយូរ និងទោល ប ់
សិសសឱ្យ បចោះររុររនូវអវី្ដលវមី្វមបទ រផង។ 
 ចំប ោះោរពណ៌្នលមអរិពីរបប បបបងកើរបលងព់ិបសាិន។៍ ោរបររៀមខ្លួនសរោបស់រមបសរមួលបពលបិវើ 
ពិបសាិន៍។៏ សូមអបរអានបៅររងច់ំណុ្ចបណំទនវ ទើាសាស្រសត។ 
 
2.1.4 ឿររបមូលលទធផល 

ោររបមូលលទនផលររូវ នបិវើបឡើងបៅរបុងរំឡុងបពលសបងករនិងបនថបៅដល់បពលពិបសាិន ៍ នងិចុង 
បញ្ចបន់នោរពិបសាិន។៍ របុងដំណារោ់លបនោះសិសសរររ់តានូវរាល់អវីៗ្ដល នបរើរបឡើងបៅរបុងដំបណ្ើ រោរ 
សិរាទងំមូល។ លទនផលពិបសាិនគ៍ឺជាចំណុ្ច្ដលសិសស  រដូ៏ចជារគូទនធឹងរងច់ាមំនិថាលទនផលបនោះ ្បប 
ណាបទ បរ ោះថាបពលខ្លោះលទនផល្ដលទទួល នខុ្សគប ពីររុមមយួបៅររុមមយួបទ រ ឬ រអ៏ាចខុ្សពីោររពំឹង 
ទុររបស់អបររោ៏ន។ ដូបចបោះោររបមូលលទនផលគួរ្រររូវបិវើបឡើងយា៉ា ងហមរច់រ ់ និងសុររឹរបំផុរតាម្រអាចបិវើ 
បៅ ន។  រគូររូវដឹរន ំនិងផថល់បយាបល់ជាបបណ្ថើ រៗបដើមផជីួយ ឱ្យលទនផលទទួល នលអបំផុរ។ 

របុងបពលអនុវរថ រគូវររូវោស់បរឿនសិសសឱ្យរររ់តាលទនផលននោរសបងករ ោរពិបសាិនឱ៍្យ នររឹមររូវ 
លអ បរ ោះលទនផលពិបសាិនោ៍នទំនរទ់ំនង និងោនសារៈសំាធនណ់ាស់ បដើមផឱី្យសិសសអាចទញបសចរថីសនបិោឌ ន 
បៅជំហានបនធ បប់ទ រ។ បបើសិនជាសិសសរររ់តាលទនផលខុ្ស ឬ មនិចាស់ោស់វាបិវើឱ្យោរសនបិោឌ នមនិ ន 
ររឹមររូវ។ 

ដូបចបោះសិសសររូវោនជំនញខ្ពស់បលើបំណិ្នវទិាសាស្តសថមយួចំនួនដូចជាបណិំ្នសបងករវាស់្វង បរបៀបបិ ប 
សនបិោឌ នជាបដើម បដើមផជីួយ ដល់ោររររ់តា និងរបមូល ននូវពរ័ោ៌នររមឹររូវលអ។ 

ោនវ ិិ ីសាស្តសថជាបរចើន្ដលរគូអាចជួយ សិសសរបស់អបរឱ្យររ់រតា នសុររឹរដូចជាទុរចបនល ោះបៅរបុង
សនលឹររិចចោរសរោបឱ់្យពរួគរអ់ាចបំបពញ ឬ រររ់តា នឱ្យសិសសបរបើបស វបៅរររ់តាតធ ល់ខ្លួនររនូ់វរាល់ 
អវី្ដលពួរបគ នសបងករររប ើញ និងបបងកើរជាតារាងឱ្យពួរបគបំបពញជាបដើម។ 

 

៨



 
 

 

 
 

និយាយជារមួរបប បននោររររ់តាលទនផលននោរសបងករ ពិបសាិន ៍ ឬ ោរពិភារាបផសងៗោនលរខណ្ៈ 
បផសងៗគប ។ វាអារស័យបៅនងឹោរបរ បចំរបស់រគ ូ ឬ គំនិរនចបរបឌិររបស់រគូោប រ់ៗ  ឬ រគ៏ំនិរនចបរបឌិររបស់សិសស 
តធ ល់។  វាមនិោនគំរជូារោ់រណ់ាមយួររមូវឱ្យអបរររវូ្របិវើតាមបនោះបទ។ 

រគូអាចបរបើរ ស់នូវគំនិរតធ ល់ខ្លួនបដើមផី្ ណ្នឱំ្យសិសសរររ់តារដូ៏ចជាអនុញ្ញដ រឱ្យសិសសរររ់តាបោយ 
បរបើរបប បតធ ល់ខ្លួនរបស់ពួរបគរ ៏ន ប៉ាុ្នថអបរររូវរ រដថាឧបររណ៍្ ឬ វ ិិ ីរររ់តារបស់អបរទងំបនោះ សិសស 
រគបរ់រមរិអាចយល់ និងបរបើរ ស់ ន។ 

2.1.5 េសចកដីសននទដ្ឋើន 

តាមរយៈបសចរថីសនបិោឌ ន រគូអាចរំណ្រ ់នថា បរើសិសសសបរមច ននូវវរទុបំណ្ងទងំបី្ដរ ឬ បទ?។ 
បៅរបុងដំបណ្ើ រោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ សិសសជាអបរបិវើ ឬ ទញបសចរថីសនិបោឌ នមិន្មនរគូបទ។ 
ប៉ាុ្នថរគូោននទីយា៉ា ងសំាធន់របុងោរសរមបសរមួល ឬ ដឹរនពំួរបគឱ្យសបរមច ននូវបសចរថីសនបិោឌ នដ៏លអ 
មយួ។ របសិនបបើបសចរថីសនបិោឌ នរបស់សិសសមនិ រព់ន័ននឹងលទនផលននោរពិបសាិន។៍ រគូររូវដឹរនសិំសស 
ឱ្យបិវើបសចរថីសនបិោឌ នមថងបទ រ បោយ្ផអរបលើលទនផល្ដលទទួល ន។ និយាយរមួរគូ និងសិសសគួរ្របិវើ 
ោររមួគប ឱ្យ នលអបដើមផទីញបសចរថីសនបិោឌ ន។ 

យា៉ា ងណាមញិបសចរថីសនបិោឌ នររូវបិវើបឡើងបោយពឹង្ផអរបលើលទនផល ្ដល នរប្មរបមូលពីោរ 
រោិះររអបវរ ្ដលបយើង នបរបើរ ស់បៅរបុងពិបសាិន៍ និងសមមរិរមម្ដល នរំណ្រ់ ។ ោរ្ដលអាចទញ 
បសចរថីសនបិោឌ នមយួ នលអគវឺារអ៏ារស័យបលើររមរិននលទនផល្ដលទទួល នបៅរបុងោរសបងករ និងពិបសាិន ៍
ាធងបដើម ប៉ាុ្នថតាមរយៈបសចរថីសនបិោឌ ន សមមរិរមម្ដល នរំណ្រអ់ាចនឹងររូវ នទរប់ចាល បបើបសចរថ ី
សនបិោឌ ន និងសមមរិរមមមនិរសបគប  ររូវ នទទួលយរបបើបសចរថសីនបិោឌ ន និងសមមររិមមរសបគប ។ 

ឧទហរណ៍្ទី1៖ បៅរបុងពិបសាិនអ៍ំពី វ ិិ ី្ញរលាយ ាធងបលើ៏បយើងអាចបរ បចំដូចរបៅ៖ 
ចូរបអូ នរររ់តានូវរាល់អវី្ដលបអូ ន នសបងករប ើញ 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

ឧទហរណ៍្ទី2៖ របុងររណី្ោរពិបសាិពី“ឥទធទពលរបសក់ំេៅេៅេលើម្ឌទលក ”  
ចូររររ់តាសីរុណ្ា ភាព និងោឌទឹរ្ដល្របរបួលចូលរបុ ងតារាងាធងបរោមៈ 
សីរុណ្ា ភាព ( 0C)       
ោឌទឹរ(cm3)       

 

៩



 
 

ប៉ាុ្នថបពលខ្លោះបសចរថីសនបិោឌ ន្ដលសិសសទញ ន  វាខុ្សពីោរគិរទុររបស់បយើងរោ៏ន។ បបើរបុងររណី្ 
ោនបសចរថីសនបិោឌ នពីររុមមយួបៅររុមមយួបទ រខុ្សគប  ឬ ខុ្សពីោររពឹងទុររបស់រគ ូ  បហើយលទនផលពីររុម 
មយួបៅររុមមយួបទ ររខុ៏្សគប ្ដរបនោះ បយើងររូវររឡបប់ៅោនដ់ំណារោ់លោររររ់តាលទនផលវញិ។ បបើសិន 
ជាលទនផលរគបរ់រុមទងំអស់ដូចគប  ្រោរសនបិោឌ នខុ្សគប ។ រគូរគន់្ រឱ្យពួរបគពិនរិយ លទនផលបឡើងវញិ និង 
ទញបសចរថីសនបិោឌ នមថងបទ រឱ្យ នររឹមររូវ ្របបើពិនិរយប ើញោនលទនផលខុ្សគប ្ដលជាមូលបហរុនឱំ្យ 
ោនបសចរថីសនបិោឌ នខុ្សគប ្ដរបនោះ បយើងអាចបរបើវ ិិ ីបផសងៗបដើមផី្ សវងររបសចរថីសនិបោឌ នមយួ្ដលររឹមររូវ។  
របុងររណី្ជាោរទញបសចរថីសនបិោឌ នរបស់ ររុមសិសសភាគបរចើនដូចគប ្វមទងំរសបគប ជាមយួោររពំឹងទុររបស់
រគូ (ររឹមររូវ) បហើយោនមយួ ឬ ពីរររុមខុ្សបគ  រគូអាចសរមបសរមួលបោយឱ្យររមុភាគបរចើន ឬ ររុម្ដលទញ 
 នររឹមររូវបឡើងពនយល់បៅដល់អបរដន៏ទបទ រ។បហើយបបើោនបពល អបរអាចឱ្យររុមសិសស ្ដលបិវើពិបសាិន ៍
 នលអបឡើងពិបសាិបងាា ញ ដល់ររុម ្ដលោនរំហុស  នសបងករ  ឬ រអ៏នុញ្ញដ រឱិ្យររុមសិសសពិបសាិបឡើង
វញិបដើមផី្ សវងរររំហុសរនលងមរ ្របបើោរសនបិោឌ នរបស់ សិសសរគបរ់រុមទងំអស់មនិររឹមររូវបហើយលទនផល 
រម៏និររឹមររូវរគូអាចបរបើវ ិិ ីសាស្តសថ បបរងៀនវមបីរ បចំរិចច្រងោរបបរងៀនវមីសរមមភាពវមីរពមទងំរបប ប នងិ 
ឧបររណ៍្ពិបសាិនវ៍មីបហើយបបរងៀនចំណុ្ច បនោះសារបឡើងវញិបរ ោះថាវ ិិ ីសាស្តសថចាស់បនោះមនិអាចឱ្យសិសសរោិះ
ររនូវអវី្ដលបយើង នបរគងទុរបឡើយ។ រគូរអ៏ាចបបរងៀនបមបរ នមយួវមីបទ របដើមផបីញ្ញជ រ ់ ឬ បំ រោ់រភាន ់
រចឡំរបស់សិសសទងំបនោះ ប៉ាុ្នថររូវចងចាថំាោរ បបរងៀនបឡើងវញិគឺជាជបរមើសចុងបរោយបំផុរ។ បហរុបនោះ
បហើយមុន និងបពលរំពុងបិវើសរមមភាពសិរារគូររូវ ្រដឹរនសំរមបសរមួល និង្រររមូវភាល មៗបដើមផឱី្យលទន 
ផល និងបសចរថីសនបិោឌ នបចញមរដូចោរបរគងទុររបស់បយើង។ 

3.2 បំណទនវ ទើាសាស្រសត 

បំណិ្នវទិាសាស្តសថគឺជាបំណិ្នននោរគិររោិះររ ឬ ោរររុររ្ដលជាររមូវោរចា ំចប់ៅរបុងោរបបរងៀន 
និងបរ នវទិាសាស្តសថ។ បណិំ្នវទិាសាស្តសថររូវ នចារទុ់រជាធារុសំាធនជ់ាងបគបដើមផអីភវិឌណោរគិរ និងជយួ  
សបរមច ននូវបគលបៅសិរា។ តាមោររសាវរជាវភាគបរចើនបំណិ្នវទិាសាស្តសថររូវ ន្ចរបចញជាពីរររុម 
សំាធនគ់ឺបណិំ្នវទិាសាស្តសថររមរិបឋម និងបំណិ្នវទិាសាស្តសថររមរិខ្ពស់។ បណិំ្នវទិាសាស្តសថររមរិបឋមរមួ 
ោនោរសបងករ ោរ្ ចរថាប រ ់ោរសនបិោឌ នោរវាស់្វង ោរទសសនទ៍យ និង ោរផថល់ពរ័ោ៌ន។ បំណិ្នវទិាសាស្តសថ 
ររមរិខ្ពស់រមួោនោររំណ្ររ់រ និងររួរពិនិរយអញ្ដរិ ោរបបងកើរសមមរិរមម ោររំណ្រន់ិយមនយ័ោរគូសរោប 
និងបររសាយទិនបនយ័ និងោរពិបសាិន។៍ 

បំណទនវ ទើាសាស្រសតករមទតបឋម 

3.2.1 បំណិ្នរបុ ងោរសបងករ 

ោរសបងករគឺជាបំណិ្ន្ដលសំាធនប់ំផុរ និងជាមូលោឌ នរគឹោះសរោបប់ំណិ្នបផសងៗបទ រ។ ោរសបងករ 
ររូវបរបើរ ស់នូវវញិាណ្ទងំរ  ំ(ោយវញិ្ញដ ណ្ ចរខុវញិ្ញដ ណ្បសារវញិ្ញដ ណ្ ជីវាា វញិ្ញដ ណ្ និងឃ្ននវញិ្ញដ ណ្) សរោប ់

១០



 
 

របមូលពរ័ោ៌នអពំីវរទុ ឬ រពឹរថិោរណ៍្ណាមយួ។ ោរសបងករររូវ ន្ចរបចញជាពីរគឺោរសបងករតាម្បបគុណ្ភាព 
និងោរសបងករតាម្បបបរោិណ្។ ោរសបងករតាម្បបគុណ្ភាពគឺជាោរសបងករ្ដលបរបើរ ស់វញិ្ញដ ណ្ទងំរ ំ
បដើមផបីិវើោរសបងករបៅបលើវរទុ  ឬ  រុភូរណាមួយ ។ ឯោរសបងករតាម្បបបរោិណ្ចាំ ច់ររូវបរបើឧបររណ៍្ 
បដើមផជីំនួយដូចជាបនធ រជ់ញ្ជ ីង បំពងវ់ាស់ោឌ ្រវបប៊្ែ ស៊ែ ឬ ្ទរម៉ាូ្ម៉ារជាបដើម។ 

3.2.2 បំណិ្នរបុ ងោរបិវើចំ្ណ្រថាប រ ់

បំណិ្នរបុងោរបិវើចំ្ណ្រថាប រគ់ឺជាបណិំ្នននោរបរ បចំបិវើចំ្ណ្រថាប រ ់ បោយោរប់ៅតាមរបបភទវរទុ ឬ 
រពឹរិថោរណ៍្បៅតាមលំោបលំ់បោយរបស់វា (ោរជ់ាររមុ បភទ ពួរ ពណ៌្....)។ ោរបិវើចំ្ណ្រថាប រអ់ាចរបរពឹរថ  
បៅ នលអលុោះរតា្រ សិសសរំណ្រ ់ននូវលរខណ្ៈដូចគប  និងលរខណ្ៈខុ្សគប  ឬ ទំនរទ់ំនងរវាងវរទុ ឬ រពឹរថិ 
ោរណ៍្ទងំបនោះឱ្យ នចាស់។ 

3.2.3 បំណិ្នរបុ ងោរសនបិោឌ ន 

បំណិ្នរបុងោរសនបិោឌ នគឺជាោរសរបុលទនផលពីអវី្ដល នសបងករ។ ឧទហរណ៍្បពលបយើងសិរាព ី
បស គវីអគគិសនីសិសសមនិអាចបមើលប ើញពីចរនថអគគិសនីបទ ប៉ាុ្នថបយើងអាចបិវើោរសនបិោឌ នមយួ្ដលលអ នតាម 
រយៈោរសបងករពីភាពភលនឺនអពូំល។ 

3.2.4 បំណិ្នរបុ ងរងាវ ស់រងាវ ល់/ោរវាស់្វង 

បំណិ្នបនោះគឺជាសមរទភាពវាស់ ឬបរបៀបបិ បបៅនឹងាធប រអវីមយួដូចជាវរទុ ឬ រពឹរថិោរណ៍្បដើមផបីផធៀងតធ រ ់
បរបៀបបិ បបៅនឹងាធប រគំរូណាមួយ។ ាធប រននរងាវ ស់រងាវ ល់្ដលបគនិយមបរបើោនបរចើនដូចជា៖ សរោប់វាស់ 
រប្វងបគបរបើ “ ្ម៉ាររ” គីឡូ្ម៉ាររ… សរោបវ់ាល់ោឌបគ “លីររ”…. សរោបវ់លឹងោ៉ា សបគបរបើ “រោម ឬ គីឡូរោម”  
ជាបដើម។ 

3.2.5 បំណិ្នរបុ ងោរទសសនទ៍យ 

បំណិ្នរបុងោរទសសន៍ទយគឺជាសមរទភាព ឬ បំណិ្ន្ដលអាចទសសន៍ទយពីបហរុោរណ៍្្ដលនឹង 
បរើរោនបឡើង។ ោរទសសនទ៍យគឺពឹង្ផអរបៅបលើបណិំ្នននោរសបងករ និង បំណិ្នននោរសនបិោឌ ន បោយចាប ់
បផថើមពីោរសបងករបយើងអាចទញបសចរថីសនបិោឌ ន និងអាចឈានបៅររោរទយទុរ នយា៉ា ងសមបហរុផល 
ប៉ាុ្នថចូរចងចាថំាមនិ្មនរគបោ់រទសសនទ៍យទងំអស់សុទន្រររឹមររូវបនោះបទ។ 

 

១១



 
 

3.2.6 បំណិ្នរបុ ងោរផថល់ពរ័ោ៌ន 

បំណិ្នរបុងោរផថល់ពរ័ោ៌នគជឺាបំណិ្ន្ដលអាចផថល់បយាបល់ ឬ ពណ៌្នពីវរទុថាបរើវាោនរបូរាងយា៉ា ង 
ដូចបមថច?រសជារិ្បបណា?រលិនយា៉ា ងដូចបមថច។ល។ ោរផថល់ពរ័ោ៌នអាចបិវើបឡើងតាមរយៈោរនិយាយ ឬ ោរ 
សរបសរ។ ឧបររណ៍្សរោបជ់ួយ បយើងបៅរបុងោរផថល់ពរ័ោ៌នរមួោន រោបគំរ ូសាល រសញ្ញដ  ្ផនទី ោយវោិរ 
តារាងរបូភាព តារាងទិនបនយ័ ឬ រច៏ំនួនជាបដើម។ 

បំណទនវ ទើាសាស្រសតករមទតខ្ពស់ 

3.2.7 បំណិ្នរបុ ងោររណំ្ររ់រនិងររួរពិនិរយអញ្ដរថិ 

មុននឹងចាបប់ផថើមបិវើោររោិះររអញ្ដរថិ ឬ អបវរគួរ្រររូវ នរំណ្រ ់ និងររួវពនិិរយយា៉ា ងចាស់នូវអញ្ដរថិ ឬ 
អបវរបនោះ។ អញ្ដរថិ ឬ អបវរគជឺារតាថ  លរខណ្ៈលរខខ្ណ្ឍ  ឬ ទំនរទ់ំនង្ដលអាចតល ស់បថូរ ន ឬ មនិអាចតល ស់បថូរ 
 នបៅរបុងរពឹរថិោរណ៍្ ឬ របព័ននមួយ។ បំណិ្នរបុងោររំណ្រ់ររ និងររួរពិនិរយអញ្ដ រថិគឺជាបំណិ្នរំណ្រ ់ឬ 
ររប ើញនូវអញ្ដរថិ ឬ អបវរទងំអស់្ដល រព់ន័នបៅរបុងោរពិបសាិពីរពឹរិថោរណ៍្ ឬ រ ៏រុភូរណាមយួ។ 
មនិ្រប៉ាុបណាត ោះ វាជាបណិំ្ន្ដលសិសសអាចររួរពិនិរយ ឬ រគបរ់គងអបវរទងំបនោះ នយា៉ា ងររឹមររូវ បទ រផង។ 
ឧទហរណ៍្ថាបៅបពល្ដលអបរបិវើោរពិបសាិនម៍យួបដើមផី្ សវងររពីឥទនិពលននលំហាររ់ ណ្បៅ បលើចងាវ រ ់
បបោះដូង។ លំហាររ់ ណ្ នងិចងាវ រប់បោះដូងគឺជាអបវរ ប៉ាុ្ នថចងាវ រប់បោះដូងអាចខុ្សគប ពីមនុសស ោប រប់ៅមនុសស
ោប រប់ទ រ ន។ ដូបចបោះអញ្ដរថិទងំបនោះ គួរររូវរគបរ់គងតាមរយៈោរវាស់ចងាវ រប់បោះដូងរបស់មនុសស ្រោប រប់ៅ 
មុន និងបរោយបពលបិវើលំហាររ់ ណ្។ 

3.2.8 បំណិ្នរបុ ងោរបបងកើរសមមរិរមម 

បំណិ្នរបុងោរបបងកើរសមមរិរមមគឺ ជាបណិំ្នរបុងោរគិរយា៉ា ងហមរច់រ ់ បដើមផឱី្យបគបបងកើរ ននូវសមមរិរមម 
មយួ្ដលអាចបិវើបរសថ ន។ បពលបិវើពិបសាិនសិ៍សសររូវោរបំណិ្នបនោះជាោរចា ំចប់ដើមផ ី ររូសរតាយោរ 
ពិបសាិន។៍ តាមិមមតាសិសសភាគបរចើនរចឡំគប រវាងោរទសសនទ៍យ និងោរបបងកើរសមមរិរមម។ ខ្ណ្ៈ្ដល 
បំណិ្នទងំពីរបនោះខុ្សគប ទងំរសុង ោរទសសនទ៍យគឺ្ផអរបលើោរសបងករ និងោរសនបិោឌ ន។ ឯោរបបងកើរសមមរ ិ

រមមគឺ ជាដំបណ្ើ រោរ្ដល នគិរយា៉ា ងលអិរលអន់បៅបលើ  “ បហរុ និងផល ” និងររូវោរគិរឱ្យសីុជបរើជាង 
ោរទសសនទ៍យ បទើបអាចបបងកើរនូវសមមររិមមមយួ្ដលសមរសប ន។ 

3.2.9 បំណិ្នរបុ ងោររណំ្រនិ់យមនយ័ 

ោររសាវរជាវជាបរចើន នបងាា ញថាសិសសភាគបរចើនមនិអាចរំណ្រន់ិយមនយ័របស់ រយគនលឹោះ ឬ  រយ 
បបចចរបទសវទិាសាស្តសថ នររឹមររូវបទ។ បំណិ្នរបុងោររណំ្រន់ិយមនយ័គ ឺជាបណិំ្ន្ដលររមូវឱ្យសិសស្សវង 

១២



 
 

ររ រយគនលឹោះ ឬ  រយបបចចរបទស្ដលោនរបុងខ្លឹមសារ រចួរ បន់ិយមនយ័ឱ្យរសបនងឹបរបិទ ។ បដើមផឱី្យសិសស 
សាធ រជ់ំនញបលើបណិំ្នបនោះ សិសសររូវោនបំណិ្នវទិាសាស្តសថទងំរ មំយួាធងបលើ។  

3.2.10 បំណិ្នរបុ ងោរសងរ់ោប និងបររសាយទិនបនយ័ 

បំណិ្នបនោះររមូវឱ្យសិសសោនសមរទភាពរបុងោរសងរ់ោប និងបបងកើរជាតារាងបោយ្ផអរបៅបលើលទនផល 
្ដលទទួល ន បហើយវារជ៏ាបំណិ្ន្ដលសិសសអាចពនយល់បររសាយ និងអានរោបទងំបនោះ  នររឹមររូវ 
លអ។ បំណិ្នបនោះររមូវឱ្យសិសសោនបំណិ្នននោររោិះគិរររមរិខ្ពស់ និងបរបើរ ស់នូវបំណិ្នបផសងៗ បទ រជាបរចើន 
បដើមផឈីានបៅអនុវរថបណិំ្នបនោះ ន។ 

3.2.11 បំណិ្នរបុ ងោរបិវើពិបសាិន ៍

ោរបិវើពិបសាិនគ៍ឺជាបំណិ្នមយួ្ដលររូវោរនូវររមរិននោរគិរ និងអនុវរថខ្ពស់។ ោរពិបសាិនរ៍រមូវ 
ឱ្យសិសសបរបើរ ស់បញ្ចូ លគប នូវបំណិ្នមយួចំននួដូចជា៖ ោរសបងករ ោរទសសនទ៍យ ោរបបងកើរសមមររិមម និង 
ោរបបងកើរបលងព់ិបសាិន។៍ បណិំ្នទងំបនោះោនសារៈសំាធនព់ីបរ ោះវាអាចជួយ សិសសបឆលើយសំណួ្រគនលោឹះ នងិសបរមច 
 នវរទុបំណ្ងបមបរ ន។ បលើសពីបនោះបទ រ សិសសអាចោនសមរទភាពបិវើោរពិបសាិន ៍ន។ ដំបងូសិសសររូវ 
បិវើបលងព់ិបសាិនម៍យួ្ដលរ បព់ីរបប បររុររឱ្យប ើញនូវបញ្ញា  មនិថាបៅរបុងបនធបព់ិបសាិន ៍ ថាប រប់រ ន ឬ បៅ 
ាធងបរៅសាោបរ នបឡើយ។ 

3.3 វ ធីអនុម្នរួម នទងអនុម្នែញក 

3.3.1 វ ធីអនុម្នរួម 

អនុោនរមួគឺជាលំននំនោរបិវើបសចរថីសនបិោឌ ន ឬ បបងកើរជារផួនទូបៅបោយ្ផអរបលើោរ សបងករបចញពីោរ 
គិរ នងិបទពិបសាិនព៍ីអររីោល។ វ ិិ ីបនោះអាចបៅមា៉ាងបទ រថាវ ិិ ី “ោរបផថើមបចញពីឧទហរណ៍្រចួ សនបិោឌ នជា 
បញ្ដរថិ ឬ របូមនថ” ពីបរ ោះសិសសបិវើោរសបងករចំណុ្ច ឬ រពឹរថិោរណ៍្រូច  ៗមុនបពលបបងកើរជាសនបិោឌ នទូបៅ ឬ រទឹសថី 
ិំមយួ។ បដើមផឱី្យអបរយល់ោន់្ រចាស់បៅបលើដំបណ្ើ រោរបិវើអនុោនរមួ។ ចូរសបងករឧទហរណ៍្ ាធងបរោមបនោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 

ឧទហរណ៍្៖ 
ឿរសេងេត 

 រគូបបរងៀនោប រ ់នឱ្យសិសសរបស់គរប់ចញបរៅថាប រប់ដើមផបីិវើោរសបងករសរវលអិរ។ បៅបពល 
បនោះបគ នបិវើោរសបងករសរវលអិរចំននួបនួរមួោន សរវរនល រ  ចរងរិ រសបោច និងបមអំប ។ 
បគ នសបងករប ើញថាសរវលអិរទងំបនួបនោះោនបជើងរ មំយួដូចគប ។ 

ទូេៅកមម 
 ពួរបគ នសនបិោឌ នថា“សតវលសទតទាំងអស់សុទធែតម្នេជើងរបំាមួយ”។ 

១៣



 
 

3.3.2 វ ធីអនុម្នែញក 

វាគឺជាលំនំ្ ដលផធុយពីវ ិិ អីនុោនរមួ។ អនុោន្ញរគលំឺននំនោរគិរ ឬ ោរផថល់បហរុផល បៅបលើអវី 
មយួជារោ់រប់ោយបផថើមបចញពីរទឹសថី ឬ រផួនទូបៅ ឬ បសចរថីសនបិោឌ ន ឱ្យបៅជា ចណុំ្ចសបងករជារោ់រម់យួ 
្ដលឈានបៅររទូបៅរមម ឬ សនបិោឌ នវមីមយួបោយ្ផអរបលើបគលោរណ៍្ទូបៅ ោរសបងករជារ់្ សថង និងបទ 
ពិបសាិនរ៍នលងមរ។ របុងនយ័បនោះសិសសអាចយររទឹសថីបហរុោរណ៍្ ឬ រ ៏រុភូរទូបៅណាមយួមរបរជៀរបំ្បរ 
ររអរទនយ័ខ្លមឹសារពរិននធារុផសរូំចៗរបស់វាបដើមផឱី្យយល់ោន់្ រចាស់បៅបលើោរណ៍្ទងំអស់បនោះ។ 

ាធងបរោមជាឧទហរណ៍្្ដលជួយ ឱ្យអបររណំ្រ ់នយា៉ា ងចាស់ពីលំននំនោរបបរងៀនតាមវ ិិ ីអនុោន  
្ញរ។ 

 
 
 
 
 
 

3.4 សនលលកកទចចឿរ 

សនលឹររិចចោរគឺជាឧបររណ៍្មយួ្ដលចូលរមួជួយ ជំរញុឱ្យោរបបរងៀន និងបរ នរបស់សិសសោន់្ រោន 
របសិទនិភាព។ ិមមតាសនលឹររចិចោរររូវ នបរ បចំបឡើងបៅតាមជំហានននវ ិិ ីវទិាសាស្តសថ។ សនលឹររចិចោរររូវ ន 
្ចរជូនដល់សិសសរបុងបពលបរ នវទិាសាស្តសថ។ ជាទូបៅរគូ្ចរសនលឹររិចចោរមុនបពលចាបប់ផថើមបិវើពិបសាិន។៍ 
បពលខ្លោះសនលឹររិចចោរររូវ នរិបជាបគ់ប ជាបស វបៅមយួ្រមថង។ បហើយ្ចរជូនសិសសតាងំពីបដើមឆ្ប សិំរា្រ 
មថង (របុងររណី្រគូអាចបរ បចំសនលឹររចិចោរសរោបប់មបរ នទងំអស់របុងមយួឆ្ប សិំរា នមុន)។ ាធងបរោមបនោះ 
ជាឧទហរណ៍្មយួ ្ដលបងាា ញពីគំរសូនលឹររចិចោររបុងបមបរ ន “វ ិិ ីសាស្តសថ្ ញរលាយ(អំបិលនិងដខី្ាច)់” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧទហរណ៍្៖ 
រទលសតីៈ 
 បៅរបុងថាប រសិ់សស នអានអពំីចំ្ណ្រថាប ររ់បស់សរវ។ 
ឿរសេងេតនទងឿរសននទដ្ឋើនៈ 
 បៅាធងបរៅថាប រសិ់សសោប រ ់នប ើញសរវមយួ។ គរ ់នសនបិោឌ នថាសរវបនោះគជឺាសរវលអិរ 
បោយបយាងបៅបលើពរ័ោ៌នបៅរបុងតារាងចំ្ណ្រថាប រស់រវ។ 

១៤



 
 

គំរសូនលឹររិចចោរ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ចំណំ៖  ចំប ោះសនលឹររចិចោរ បយើងអាចបិវើជាររោសបផថរោន់្ រលអ បរ ោះវាដូចបៅនងឹបលងោ់ថ របខ្ ន។ 
របុង្ផបរវភិាគ នងិសនបិោឌ នរគូគួរ្រសរបសរជាឃ្នល ខ្លោះបដើមផឱី្យសិសសងាយរបុងោរបិវើបសចរថសីនបិោឌ ន។ 

3.5 េេលឿរណ៍សំៀន់ៗរបស់ឿរបេរងៀន នទងេរៀនតាមែបបរ េះរក 

- ោរបបរងៀន និងបរ នររូវ្រោនទំនរទ់នំងជាមយួភាពពិរជារ់្ សថង បទពិបសាិន ៍និងចំបណ្ោះដឹង
្ដលោនរសាបរ់បស់សិសស។ 

- រគូររូវោនវ ិិ ី្ដលអាចបិវើឱ្យសិសសមរោនថ់ាប រប់រ នបោយនមំរនូវជាមយួសំណួ្រ ឬ បញ្ញា ្ដលពួរ 
បគជួបរបទោះ បហើយចងប់ចោះ នងិឈានបៅដល់ោរររុររ។ 

សនលឹររិចចោរររូវ 
បរ បចំយា៉ា ងណាឱ្យ 
សិសសអាចយល់ ន
ចាស់ និងជួយ ជរុំញ 
ោរគិររបស់សិសស 
និងោនលរខណ្ៈ 
សាមញ្ដ។ 

សនលឹររិចចោរ 
១  ប្ឝើ 
 បរមងរបុសោប ររ់រូវ នឪពុរបស់គរប់របើឱ្យគរប់ៅទញិអបំលិ។ នចដនយបពលររឡបម់រវញិ។ 
វងអ់បំិលបនោះ នរបូរពីនដប វិើ់ឱ្យវងអ់បំិលរ្ហរបហើយរពំបអ់ំបលិទងំអស់បៅបលើដីខ្ាច។់ 
គរភ់យ័ណាស់!!! បរ ោះាធល ចឪពុរបបនធ ស  ណាមយួបបើបៅទិញមថងបទ រគរគ់ម នលុយបសាោះបៅរបុង 
បហាប ៉ា ។ គរ ់នគរិ  ថាបរើប វិើយា៉ា ងណាបៅបទើប នអបំលិមរវញិ? 
២ សំណួ្រគនលឹោះ 
 
 
៣ សមមរិរមម 
 បរើអបរគរិថា ម្នវ ធណីខ្លេះ្ដលអាចដរយររោមអំបលិបចញពលីាយដខី្ាចន់ឹងអំបលិ ន? 

1- ………………………… 4-   ……………………….. 
2- ………………………… 5-   ……………………….. 
3- ………………………… 6-   ……………………….. 

៤ ដបំណ្ើ រោរពិបសាិ 
 ចូរអបរសរបសរអពំីដំេណើរឿរននវ ិិ ីមយួ្ដលអាចដរយររោមអំបលិបចញពលីាយដខី្ាច ់និង អំបិលបនោះ 
(របប បពិបសាិននិ៏ងោរពិបសាិ)។ 

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  

៥ លទនផល 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
៦ វភិាគ នងិ សនបោិឌ ន 
ចូលបអូនសរបសរសនបោិឌ នពដីំបណ្ើ រោរមយួ្ដលអាចដរយររោមអំបលិបចញពលីាយដខី្ាច ់និង អំបលិ 
បរោយោរពិបសាិ។ 

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

េតើេយើងអាចយករឿមអំបទលេចញពលីើាយដខី្ើាច់ នទងអបំទលបានតាមរេបៀបណ? 
 

១៥



 
 

- ទោល បសិ់សសឱ្យបរបើរ ស់បណិំ្នបផសងៗដូចជាបំណិ្នរបុងោរគិរពិចារណា បំណិ្នរបុងោរបោោះរសាយ 
បញ្ញា បំណិ្នវទិាសាស្តសថ ពិបសស “បំណិ្នរបុងោរសបងករ” ្ដលជាមូលោឌ នរគឹោះសរោប់បរ ន 
វទិាសាស្តសថ។ 

- ោរសិរាវទិាសាស្តសថមនិររមឹ្រជាោរបិវើសរមមភាពសិរា្រមយួមុខ្បទ ប៉ាុ្នថវាររ៏រមវូឱ្យសិសសបិវើ 
ោរបររសាយបហរុផល ពភិារា និងបិវើោរវភិាគរពមទងំអាចបិវើោរសនបិោឌ ន នបទ រផង្ដរ។ 

- បរៅពីបទពិបសាិនន៍ិងចំបណ្ោះដងឹទិនបនយ័្ដលោនរសាបប់ផសងៗបទ រររ៏រូវបរបើ បដើមផជីួយ របុងោរ 
បបរងៀននិងបរ នវទិាសាស្តសថ ន្ដរ។ 

- ររូវបលើរទឹរចិរថឱ្យសិសសបិវើោរ្សវងររ ជាបុគគល ឬជាររុម្ដលោនោរសហោរលអ។ 

4. លំនំៃនឿរបេរងៀន នទងេរៀនតាមែបបរ េះរក 

4.1 រចនសមព័នធឿរបេរងៀន នទងេរៀនតាមែបបរ េះរក 

តាមពិរដណំារោ់លននោរបបរងៀននីមយួៗគឺអារស័យបៅនឹងរគូ្ដល នបរ បច ំ និងបបរងៀនបមបរ ន 
បនោះ បហើយវារម៏និោនរចនសមពន័នជារោ់រណ់ាមយួ្ដល ន្ណ្នបំោយអបររ ជញ ឬ អបររសាវរជាវមុនៗ 
្ដរ។ ាធងបរោមបនោះជាោរបងាា ញពីដារោមននលំនោំរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររបឡើងវញិ(ដារោម១) 
បដើមផជីាជំនួយដល់បោរអបរយល់ោន់្ រចាស់ពីដំណារោ់លររូវបរ បចំ និងបដើរតាមជំហាននីមយួៗ។ 

 

 
ដារោម១៖ លំននំនោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររ 

 

 

 

វរទុបំណ្ងបមបរ ន 

សនបិោឌ ន 
 

វ ិិ ីវទិាសាស្តសថ 

 
 

សណួំរគន្ឹះ 

លទនផលសិរា 

- បំណិ្នវទិាសាស្តសថ 
- បំណិ្នននោរគិរ 
- ដំបណាោះរសាយបញ្ញា  

១៦



 
 

4.2 ឿរសរេសរកទចចែតងឿរបេរងៀន 

4.2.1 ខ្លលមសារវ ទើាសាស្រសត 

មុនបពល និងរបុងបពលចាបប់ផថើមបិវើរិចច្រងោរបបរងៀន អបរររូវ្ររំណ្រឱ់្យ នចាស់ពីបរោិណ្នន 
ខ្លឹមសារ្ដលររូវផថល់ឱ្យសិសស ពីបរ ោះខ្លឹមសារមុខ្វជិាជ វទិាសាស្តសថោនលរខណ្ៈខុ្ស្បលរពីខ្លឹមសារននមុខ្វជិាជ  
បផសងៗបទ រ។ ជួនោលវាព ិរយល់ ទមទរឱ្យសិសសោនបំណិ្នគិរលំោបខ់្ពស់ និងយល់ រយបបចចរបទស 
ឱ្យ នបរចើន។ ដូបចបោះអបរររូវរ រដថាខ្លឹមសារបមបរ នវទិាសាស្តសថ្ ដលអបរបរគងនឹងឱ្យសិសសគឺសមរសបបៅនឹង 
សមទភាពសិសស្ដរ ឬ បទ បហើយវាមនិខ្លីបពរ ឬ មនិ្វងបពរ។ មនិងាយបពរបហើយរម៏និលំ របពរ្ដរ។ ចំប ោះ 
 រយបបចចរបទស ឬ  រយគនលឹោះ  អបរររូវបិវើោរពិនរិយ និងនយ័រពមទងំពនយល់ឱ្យ នចាស់ោស់។ ររូវចងចា ំ
ថាបៅរបុងដំបណ្ើ រោរននោរបបរងៀន នងិបរ នមុខ្វជិាជ វទិាសាស្តសថ   រយបបចចរបទសគឺររូវ នបងាា ញ និងពនយល់ 
បោយរគ ូ្ដលខុ្សពីោរបបរងៀនភាសា្ខ្មរ ឬ មុខ្វជិាជ បផសងៗបទ រ។ 

4.2.2 វតថហបណំង 

វរទុបំណ្ងររូវោនបីវស័ិយគចឺំបណ្ោះដងឹ បណិំ្ន និងឥរយិាបវ។ បៅរបុងោររំណ្រវ់រទុបំណ្ង អបរររូវបិវើ 
យា៉ា ងណាឱ្យសមរសប និងបោថ បខ្លឹមសារបមបរ នវទិាសាស្តសថ្ដល នរំណ្រ់។ រិរយិាស័ពធ មួយចំនួនមិនររូវ 
 នអនុញ្ញដ រឱ្យបរបើរបុងោរសរបសរវរទុ បំណ្ង (រិរយិាស័ពធវាស់មិន ន)ដូចជា៖ បចោះ  សាគ ល់ ឬ យល់។ល។ 
បយើងបរបើ្ររិរយិាស័ពធណា្ដលអាចវាស់ នដូចជា៖រណំ្រ ់រ ប ់ពនយល់ បរ បរាប ់សងរ់ោប...ជាបដើម។ 

មា៉ាងវញិបទ របៅរបុងវរទុបំណ្ងនីមួយៗ អបរររូវរំណ្រឱ់្យ នចាស់ោស់នូវលរខខ្ណ្ឍ  សរមមភាព 
និងសថងោ់បដើមផបីិវើឱ្យបមបរ បនោះោន់្ រោនរបសិទនភាព។ អបរគួរ្របបងកើរវរទុបំណ្ងយា៉ា ងណាបោយផារភាជ ប ់
ជាមយួបមបរ ន្ដលបរ នរចួបហើយ រដូ៏ចជាបមបរ នបនធ បប់ទ រផង្ដរ។ 

4.2.3 ឿរបៃឝើញបាតភុូត 

បៅរបុងោរសរបសររិចច្រងោរបបរងៀនរដូ៏ចជាបៅរបុងលំននំនោរបបរងៀនតធ ល់ ោរបងាា ញ រុភូរររូវ 
 នបិវើបឡើងបៅរបុងចុងជំហានទី2 និងបដើមជំហានទី3។ ោរបងាា ញ រុភូរោនរយៈបពលរបោណ្ជា 5បៅ 
7នទីប៉ាុបណាត ោះ។ អបរររូវបរ បចសំរមមភាព បោយបរបើជាតធ ងំរបូភាព និទនបរឿងខ្លីៗ ឱ្យសិសសបលងវរទុពិរឱ្យ 
សិសសសបងករោរបងាា ញរបស់រគូ ឱ្យសិសសបិវើ ពិបសាិន៍ងាយៗបោយខ្លួនឯង ឱ្យសិសសសបងកររុរខជារិ 
ិមមជារិ ឬ  រុភូរជារ់្ សថង ឬ រប៏របើវ ិិ ីជារោ់រណ់ាមយួ។ អបរររូវបិវើយា៉ា ងណា ឱ្យសិសសោន់្ រោនចមងល់ 
និងចងប់ិវើោររសាវរជាវររុររ។ ជាងបនោះបៅបទ រ អបរអាចបញ្ចូលសំណួ្របផសងៗ បដើមផជីួយ បំផុសគំនិរសិសស 
ឱ្យោនោរគិរររមរិខ្ពស់។ 
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4.2.4 សំណួរគនលលេះ 

សំណួ្រគនលឹោះគឺជាសំណួ្របគលសំាធនប់ៅរបុងបមបរ ន។ អបរររូវោរវ់ាបៅាធងបរោមបនធ បព់ីបងាា ញ រុ 
ភូរ។ សំណួ្រគនលឹោះជាសំណួ្រ្ដលររូវ នបបងកើរបឡើងបោយសិសស ឬ រគូ។ សូមអានចំណុ្ច 5.1ពីរបប បបបងកើរ 
សំណួ្រគនលឹោះ។ 

 
4.2.5 សកមមភាព 

របុងសរមមភាពរគរូរូវ្របរ បយា៉ា ងណាតាមលំោបលំ់បោយ និងអាចជួយ សិសសទទួល ននូវចំបណ្ោះដឹង 
បំណិ្ន និង អភវិឌណោរគិររបស់ពួរបគ។ សរមមភាពទងំបនោះសិសស និងរគូររូវបិវើរបុងបោ៉ា ងសិរា។ ិមមតាបៅ 
របុងបមបរ នមយួោនសរមមភាពជាបរចើន្ដលររូវបញ្ចូ ល។ សរមមភាពទងំបនោះចា ំចរ់រូវ្រទរទ់ងគប ពចីំណុ្ច 
មួយបៅចំណុ្ចមួយបទ រ។ ដូចបនោះមុននឹងសបរមចបញ្ចូ លសរមមភាពមួយបៅរបុងរិចច្រងោរអបរររូវដឹង 
ចាស់ថា៖ 

- បរើសរមមភាពបនោះនឹងបបរមើឱ្យចំណុ្ច ឬ ខ្លឹមសារណាមយួបហើយអាចជួយ ឱ្យសិសសគិរពីអវីខ្លោះ? 
- បរើសរមមភាពបនោះនងឹបិវើឱ្យសិសសគិរអំពអីវី ? គរិររមរិណា ? 
- បរើសរមមភាពបនោះអាចនសិំសសឱ្យោនគំនិរភានរ់ចឡំ ឬ រវ៏ាបងាា ញពីោរភានរ់ចឡំ្ដរឬបទ? 
- បរើសរមមភាពបនោះោនទំនរទ់ំនងនងឹសរមមភាពបផសងៗ្ដរឬបទ? 
សរមមភាពអាចជាោរស្មថងរួ ្លផងសិរា ោរបឡើងបររសាយ ោរពនយល់ពីរបូភាព ោរបិវើពិបសាិន ៍

ោររាយោរណ៍្ ោរសួរសំណួ្រ ោរបឆលើយសំណួ្រ ោរទសសនវបីដអូ ឬ ទូរទសសន ៍ោរពិភារាោរបងាា ញលទនផល និង 
អាចជាសរមមភាពបផសងៗបទ រជាបរចើន។ អបរររ៏រូវរំណ្រឱ់្យ នចាស់ថាសរមមភាពណា រគូររូវបិវើសរមមភាព 
ណាសិសសជាអបរបិវើ សរមមភាពណា្ដលរគូ និងសិសសររូវរមួគប បិវើ ឬ រ៏ររូវបិវើជាររុម ឬ ជាបុគគលជាបដើម។ 
ប៉ាុ្នថរបុងោរបរ បសរមមភាពឱ្យ នលអ អបរចាំ ច់ររូវ្រគិរពីសមរទភាពលទនភាព និងភាពអំបណាយផលផង 
្ដរ។ ដូចជាបញ្ញា សិសស បញ្ញា បរសិាទ ន សោផ រៈ រយៈបពល សាទ នភាព និងទំហំថាប រ់បរ នបនធប់ពិបសាិន៍ និង 
សាទ នភាពបផសងៗបទ របៅរបុងសាោរបស់អបរ។ 

4.2.6 ពទេសាធន ៍

ោរពិបសាិគឺជាសរមមភាពមយួរបុងចំបណាមសរមមភាពជាបរចើន្ដលររូវបញ្ចូ លបៅរបុងរិចច្ រងោរ ឬ 
ោរបបរងៀន។ អបរររូវចងចាថំា មទនែមនរគប់េមេរៀនទាំងអស់សុទធែតរតូវម្នពទេសាធន៍េនេះេទ។ ដូចបនោះចំប ោះ 
បមបរ ន្ដលររូវោនពិបសាិន៍ អបរររូវ្រគិរពីរបប បពិបសាិន៍មួយ្ដលសិសសអាចអនុវរថ ន។ របុងោរ
បបរងៀនជារ់្ សថង បលងព់ិបសាិន ៍ និងពិបសាិនសិ៍សសជាអបរបរ បចំ និងបិវើបោយខ្លួនឯង។ បបើសិសសបបងកើរបលង ់
ពិបសានម៍និ ន រគូជាអបរ្ណ្ន។ំ សរមមភាពពិបសានរ៍រូវសរបសរចូលរបុងជហំានទបីី។ បបើអាចបិវើ នអបរររូវ 
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្រគិរពីរបប បពិបសាិនប៍ផសងៗបទ រ្ដលសិសសមនិអាចគិរប ើញ បនធ បព់ីោរស់មមរិរមម។ ប៉ាុ្នថមទនោំបាច ់
សរបសររបប បពិបសាិនទ៍ងំបនោះចូលរបុងរចិច្រងោរបទ។ 

4.2.7 េសចកដីសននទដ្ឋើន 

បសចរថីសនបិោឌ នគឺជា្ផបរចុងបរោយននជំហាន3ននរិចច្រងោរ។ បសចរថីសនបិោឌ នគឺជាចំណុ្ចមយួអាច 
ឱ្យរគូដឹង នថា បរើសិសសរបស់គរ់ នសបរមចវរទុបំណ្ងបមបរ ន្ដល នបរគងទុរ្ដរ ឬ បទ។ បនធ ប់ពី 
សិសសរបមូលព័រ៌ោន នចាស់ោស់បហើយបៅរបុងោរពិបសាិ  ឬោរសបងកររគូររូវដឹរន ំ និងជំរុញបលើរ 
ទឹរចិរថសិសសឱ្យទញបសចរថសីនបិោឌ នមយួ្ដលអាចទទលួយរ ន។ បបើបទោះជាបសចរថីសនបិោឌ នររូវ នបលើរ 
ទឹរចិរថឱ្យសិសសជាអបរទញរររ៏បោយ  រគូររូវ្រគិរទុរជាមុននូវបសចរថីសនបិោឌ នមួយ្ដលររឹមររូវ បហើយ 
សរបសរវាចូលបៅរបុងរិចច្រងោរបបរងៀន។ រគូររូវបិវើយា៉ា ងណាឱ្យ បសចរថីសនបិោឌ ន សំណួ្រគនលោឹះ វរទុបំណ្ង 
បមបរ ន និង ខ្លឹមសារបមបរ នវទិាសាស្តសថ្ដល នបរគងទុរគឺររូវ្ររសបគប ។ ោរគិរទុរជាមុនអំពីបសចរថី 
សនបិោឌ ននឹងជួយ ឱ្យអបរផថល់បយាបល់ដល់សិសស ររូវចំបគលបៅ និង ជួយ ពួរបគឱ្យបបងកើរ  នបសចរថីសនបិោឌ ន 
មយួយា៉ា ងលអ និងោនលរខណ្ៈទូបៅ។ 

4.2.8 ែផនកេផើឝងៗេទៀតៃនកទចចែតងឿរ 

ចំប ោះចំណុ្ច្ដលបៅសល់ដូចជាោរសរបសររិចច្រងោរបបរងៀនតាមជំហាននីមយួៗគឺររូវបិវើបៅតាម
លំនរំបស់ររសួងអបរ់ ំ្ ដល ន្ណ្ន។ំ 

អបរអាចបញ្ចូល៖ 
- របបភទ និងចនំួនសោផ រៈ្ដលររូវបរបើ។ 
- ោរររួរពិនិរយអវរថោន អនមយ័ និងរបប បបរ បរយរបុងថាប រ ់ររូវោររ់បុងជហំានទ1ី។ 
- សំណួ្រមយួចំនួន និងខ្លឹមសារមយួចំនួនសរោប ់ពរងឹង និងពរងីរចំបណ្ោះដឹងដល់សិសសររូវោរប់ៅ 
របុងជហំាន4។ 

- រិចចោរផធោះ និងបណាថ បំផញើររូវោរប់ៅរបុងជហំានទី5។ រចិចោរផធោះអបរគួរ្រោរោ់រងាររសាវរជាវបៅ 
ផធោះ ឬ បៅរបុងបណាត ល័យ។ រិចចោរទងំបនោះររូវ្រទរទ់ងបៅនឹងខ្លឹមសារបមបរ ន្ដល នបរ ន 
បហើយ។ ពិបសសររូវ្រទរទ់ងបៅនឹងបមបរ ន្ដលនឹងររូវបលើរយរមរបបរងៀនបៅបោ៉ា ងបរោយ 
ផង្ដរ។ 

- សនលឹររិចចោរ ជា្ផបរោចប់ោយ្ឡរមយួ ។ អបរររូវបបងកើរវា មយួបផសងពីរិចច្ រងោរ បោយបរបើ 
ររោសបផសង។ បរ ោះវាជាទូបៅររូវ្ចរជូនដល់សិសសបដើមផបីំបពញ និងជាឧបររណ៍្ររុររ។ សនលឹរ 
រិចចោរគួរ្រររូវបិវើបឡើង្រមយួទំពរ័ នបហើយបដើមផងីាយរសួលរបុងោរវរចមលង។ 

 

១៩



 
 

ឧទាហរណ៍កិច្ចតែងការបង្ងៀន 
˗ មុខ្វជិាជ ៖   វទិាសាស្តសថអនុវរថ 
˗ បមបរ នទី13 
˗ ចំណ្ងបជើងបមបរ ន  អងគធារុសុទន និងលាយ 
˗ រយៈបពល៖   50នទី 
˗ ថាប រទ់ី6 
˗ ដររសងព់៖ី 

o បស វបៅសិរាបគលទំពរ័ទី84 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ011 

1 - វតថហបំណង 

បនតើប់ពីបានបញ្ចប់េមេរៀនេនេះ សទសើឝ៖ 

˗ បរ បរាបព់ីវ ិិ ីននោរ្ញរលាយអំបិល និងដីខ្ាច ់នររមឹររូវតាមរយៈពិបសាិនត៍ាមររុម។ 
˗ ពនយល់ពីដំបណ្ើ រោរននោរ្ញរលាយអំបិល និងដខី្ាច ់នររឹមររូវតាមរយៈោរពិបសាិតាមររុម។ 
˗ ោនបរមុងរបយរ័ប និងចូលចរិថបិវើពិបសាិនទ៍រទ់ងនឹងជីវភាពរបចាំ្ វង។ 

2 - សម្ភើរៈ 

˗ រគូៈ ្រវជរ័ ចស្តងាក នហាគ ស សាល បរ  ខ្បូរ ចានអាលុយមញី៉ាូ មរូចៗ បជើងទរម ជឡីាវ ររោសចបរោោះ ររោស 
ជូរោរ ់រ្នសងររជារ ់អំបលិ សករស ដីខ្ាច ់ទឹរ តធ ងំររោសិំ សកុរហវឺរ។ 

˗ សទសើឝៈ បស វបៅរររ់តា សនលឹររិចចោរ ប៊ែចិ។ 

3 - លំនំឿរបេរងៀន 

សកមមភាពរគ ូ ខ្លលមសារ សកមមភាពសទសើឝ 
 
- ររួរពិនិរយ អនមយ័ អវរថោន 
នឹងសណាថ បធ់ាប ប ់

ជំហានទី1 
អនមយ័ អវរថោន 
នឹងសណាថ បធាប ប ់

 
- របធានថាប រប់ឡើងរាយោរណ៍្ 

 
- រគូបងាា ញលាយដុ ំវមនឹង 
រគប ់លី ដុំវម ិយូង និង ដីខ្ាច ់
ដីខ្ាច ់និងទរឹអាល់រុល 

ជំហានទី2 
 
 

ោរោយរបូធារុទងំបនោះ បយើង

 
- សបងករនិងគិរ 
 
 

២០



 
 

និងទឹរ។ 
សំណួ្រ៖ បរើោរោយរបូធារុទងំ 
បនោះ បយើងទទួល នអវី? 
 
- ដូចបមថចបៅថាលាយ? 
 
 
- តាមរយៈោរបងាា ញាធងបលើ, 
បរើលាយោនប៉ាុនម នរបបភទ? 
អីវខ្លោះ? 
 
- ឱ្យសិសសបឡើងចងអុលបងាា ញ 
ពីលាយមនិបសមើសាច ់នងិឱ្យ
និយមនយ័លាយមនិបសមើសាច។់  
 
- ឱ្យសិសសបឡើងចងអុលបងាា ញ 
ពីលាយបសមើសាច ់និងឱ្យ
និយមនយ័លាយបសមើសាច។់  
 
 
 
 
 
- រគូបងាា ញលាយអំបិលនងិដី
ខ្ាច។់បរើបនោះជារបបភទ
លាយអវ?ី 

ទទួល នលាយ។ 
 
 
 
 
-និយមនយ័លាយ។ 
-របបភទននលាយ 
 
 
 
 
 
-និយមនយ័លាយ មនិបសមើសាច ់
និងលាយបសមើសាច ់ 

 
 
 

 
ភាជ បប់ៅនឹងបញ្ញា  

- ោរោយ លាយ ដំុវមនឹងរគប ់លី 
អាល់រុលនិងទរឹ 
- ោរោរោ់យវរទុ ឬរបូធារុពីរ 
ឬបរចើនបញ្ចូ លគប បៅថាលាយ។ 
- លាយោនពីររបបភទគឺ 
លាយបសមើសាច ់និងលាយ
បសមើសាច។់ 
 
 
 
 
 
- លាយមនិបសមើសាចគ់លឺាយ
ទងំឡាយណា្ដលបយើងអាច
បមើលប ើញតស ឬធារុបងករបស់ 
វាបោយ្ភបរទបទរ ឬ្រវពរងរី។ 
 
-លាយបសមើសាចគ់ជឺាលាយទងំ 
ឡាយណា្ដលបយើងមនិអាច 
បមើលប ើញតស ឬ ធារុបងករបស់ 
វាបោយ្ភបរទបទរ ឬ ្រវពរងីរ។ 
បហើយរគបច់ំណុ្ចទងំអស់ របុង 
លាយដូចគប បបោះបិទ។ 
 
- លាយមនិបសមើសាច ់
 

 
- រគូ្ចរសនលឹររិចចោរ 
 
 
 
- ឱ្យសិសសទសសទយ និង
សរបសរពីវ ិិ ី្ញរលាយ្ដល 

ជំហានទី3 
ោរប់ញ្ញា  និងសំណួ្រគនលោឹះ 

 
 
 

ទសើឝន៍ទាយពីវ ធីែញកលើាយ 
 

 
- ទទួលនឹងអានបញ្ញា បៅបលើ
សនលឹររិចចោរ 
 
 
- ្រង 
- បរ ើស 

ត ើត ើងអាចញែក កអំបិលតចែពីលា អំបិលនិងដីខ្សាច់បានតោ រតបៀបណា? 

២១



 
 

បគ នគិរបៅបលើសនលឹរ រិចចោរ 
(ចំនុច១)។ 
 
 
- ឱ្យសិសសគិរ និងបរជើសបរ ើស
ររវ ិិ ីរបុងោរ្ញរលាយចូលរបុង 
សនលឹររិចចោរ (ចំនុច2)។ 
 
- ឱ្យសិសសបឡើងបងាា ញពីដំបណ្ើ រ 
ោរ្ញរលាយ្ដលពួរបគ ន 
គិរ។ 
 
 
 
 
 
 
- ្ចរសោផ រៈនឹងឱ្យសិសសបិវើ
ពិបសាិន។័ 
ររួរពិនិរយតាមររុម។ 
- ឱ្យសិសសរររ់តាលទនផលោរ់
បលើសនលឹររិចចោរនិងររោស 
តធ ងំិំ។ 
-ឱ្យសិសសបឡើងបងាា ញពីលទនផល 
បរោយពីពិបសាិនរ៍ចួ។ 
- បរើពិរជា នអំបិលមរវញិបទ? 
 
 
 
 
- ឱ្យសិសសបិវើបសចរថីសនបិោឌ ន 

 
 
បងឞញពីបលង់ពទេសាធន ៍
         សំបយាគព ី

(េធវើបលង់ពទេសាធន៍) 
 

ពទេសាធន ៍
 
 

របមូលលទធផល 
 

- បរោយពី“រហួំរ” 
ពិរជាអាច្ញរយរ
អំបិលបចញពី លាយដីខ្ាចន់ិង
អំបិល ន្មន ។ 

សននទដ្ឋើន 
-បរោយពីពិបសាិនប៍យើង
សនបិោឌ ន នថា បដើមផទីទួល
 នអំបិលវញិ  បយើងររូវ 
បរបើវ ិិ ី 
1-បរើបទងំអំបិលទងំខ្ាច។់ 
2-យរលាយរោំយរបុងទឹរ។ 
3- រូរឱ្យអំបិលរោយអស់។ 
4- បរចាោះយរដីខ្ាចប់ចញ។ 
5- យរទឹរអំបិលបៅរងំាស់ ឬ 
រហួំរ។ 
6- បយើងនឹងទទួល នរោម 
អំបិលវញិ។ 

-បរើប 
 
 
 
-រោំយ 
- ចបរោោះ 
- បំណិ្រ 
- រហួំរ 
- បឡើបងាា ញោរគិររបស់បគ 
1- យរលាយរោំយរបុងទឹរ។ 
2- រូរឱ្យអំបិលរោយ។ 
3- បរចាោះយរដីខ្ាចប់ចញ។ 
4- យរទឹរអំបិលបៅរងំាស់។ 
ឬ រហួំរ។ 
- ពិបសាិតាមោរសំបយាគ។ 
 
 
- សិសសរររ់តាលទនផលតាម
ររុមបរ ងខ្ឌួន។ 
 
-បរោយពី“រហួំរ” ពិរជាអាច្ញរ 
យរអំបិលបចញពីលាយដីខ្ាច ់និង
អំបិល ន្មន បោយបយើងររូវៈ 
 
1-បរើបទងំអំបិលទងំខ្ាច។់ 
2-យរលាយោយទរឹ។ 
3 - រូរឱ្យអំបិលរោយអស់។ 
4- បរចាោះយរដីខ្ាចប់ចញ។ 
5- យរទឹរអំបិលបៅរងំាស់ឬ 
រហួំរ។ 
6- បយើងនឹងទទួល នរោម 
អំបិលវញិ។ 
ដូចបនោះ បដើមផី្ ញរយរអំបលិពីដ ី

២២



 
 

ខ្ាច ់។ បយើងោនវ ិិ ី រោំយ បរចាោះ 
រងំាស់ឬ រហួំរ ។ 

 
- បងាា ញលាយរវាង សករស និង 
ទឹរ រចួសួរថា បរើបនោះជាលាយអីវ? 
បហរុអវី? 
- បនធ បម់របទ រ រូរវាឱ្យរោយ
សករសអស់។ រចួសួរ បរើបនោះជា
លាយអវី? បហរុអវី?  
- សួរសិសស៖របសិនជាោថ យបយើង
ទិញអំបិលពផីារ ោនលរខណ្ៈ
បមម  មនិសាអ រ។ បរើបយើងោន
វ ិិ ីអវី?បដើមផ ីនអំបិលសសាអ រ 
ដូចអំបិលអុីយ៉ាូរយរមរបរបើ។ 

 
ជំហានទី4 

ពរងឹង និងពរងីរចំបណ្ោះដឹង 

 
- វាជាលាយមនិបសមើសាច ់បរ ោះ 
បយើងអាចបមើលប ើញនូវធារុ 
បងករបស់វាបោយ្ភបរទបទ ន។  
-វាជាលាយបសមើសាចប់រ ោះ
បយើងមនិអាចបមើលប ើញនូវតស 
ឬធារុបងករបស់វា នបទ។  
 
ចំណំ៖ បបើសិនជាសិសសអាច 
បឆលើយថាវាជា “សូលុយសយុង” 
បនោះររឹ្ររបបសើរ។  
- ចបមលើយសិសស រ រដជាដូចវ ិិ ី
ាធងបលើ។ 

 
- ចុោះរបុងររណី្បបើសកររំពប ់
បលើដីខ្ាចវ់ញិ។ បរើបយើងអាច 
បរបើវ ិិ ីដូចាធងបលើ បដើមផទីញ 
យរសករមរវញិ ន្ដរឬបទ? 
-បរៅពីវ ិិ ីាធងបលើ បរើោនវ ិិ ី
អវីខ្លោះបទ របដើមផី្ ញរលាយ? 

ជំហានទី5 
ោរងារផធោះ និងរសាវរជាវ 

 
- រររ់តារិចចោរផធោះនឹងរសាវ
រជាវពិបសាិនប៍ៅផធោះ និងបងាា ញល 
ទនផលបៅអាទិរយ ឬបោ៉ា ងបរោយ។ 

5. ប្ឝើ នទងដំេណេះរសាយមួយចំនួន 

5.1 រេបៀបបេងេើតសណំួរគនលលេះ 

អបររសាវរជាវភាគបរចើន ននិយាយថា ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររគឺជាោរបបរងៀន និងបរ ន 
បោយពឹង្ផអរបលើ “សំណួរ”។ ជាោរពិរបៅរបុងដំបណ្ើ រោរណ៍្ននោរសិរាបមបរ នមយួ នបរបើរ ស់នូវសំណួ្រ 
ជាបរចើន្ដលបៅថា “សំណួរបំផុស” ជាជំនួយ្ដលនឱំ្យសិសសគិរ និងររុររ ន។ របុងចំបណាមសំណួ្រ 
ទងំបនោះររូវោនសំណួ្រ្រមយួគរ ់ ្ដលចា ំច ់ នងិសំាធនស់រោបឱ់្យសិសសបរបើជាយានថរបុងោរររុររ។ សំណួ្រ 
បនោះបៅថា “សំណួរគនលលេះ” ។ ចបមលើយរបស់វាររូវ្រជាខ្លឹមសារ្ដល នរំណ្រប់ៅរបុងវរទុបំណ្ង និងជាបមបរ ន 
សបងខប្ដលរគូ នបរគងទុរ។ សំណួ្រគនលោឹះគួរ្រោនលរខណ្ៈសមរសបបៅនឹងសមរទភាពរបស់សិសស និង 

២៣



 
 

ជួយ ជំរញុោរគិររបស់សិសសឱ្យោន់្ រសរមមបឡើង។ ជាងបនោះបៅបទ របដើមផបីបងកើរសំណួ្រគនលឹោះ នលអ រគូររូវ្រ 
គិរឱ្យ នលអិរលអនប់ៅដល់៖ 

- ចំេណេះដលងវ ទើាសាស្រសតំមលូដ្ឋើនែដលរតូវផតល់ដល់សទសើឝ 
បនធ បព់ីរគូ នបរគងខ្លមឹសាររចួបហើយ គររ់រូវរ រដថា សំណួ្រគនលឹោះ្ដល នបបងកើរោនវសិាលភាព 
រគបរ់គន ់ នងិរគបដណ្ថ បខ់្លមឹសារទងំបនោះ រពមទងំជយួ ជំរញុសិសសឱ្យរោិះររ នូវចំបណ្ោះដងឹទងំបនោះ 
 ន។ ោននយ័ថា បបើសិនជាសិសសបឆលើយ នចបមលើយគជឺាខ្លឹមសារ ្ដល នបរគងទុររបុងវរទុបំណ្ង។ 
- ចំេណេះដលងម្នរសាប ់
ចំណុ្ចបនោះជាចណុំ្ចសំាធនប់ំផុរ្ដលរគូររូវ្ររណំ្រឱ់្យ នមុននឹងដំបណ្ើ រោររោិះររ។ របុងោរបបងកើរ 
សំណួ្រគនលឹោះ ចា ំចរ់រូវ្រផារភាជ បជ់ាមយួចំបណ្ោះដឹង្ដលោនរសាបរ់បស់សិសស។ ដូបចបោះបហើយរគូររូវ 
្រគិរឱ្យ នចាស់ថា បរើសំណួ្រគនលឹោះ្ដលបយើងរំពុងបបងកើរបនោះ សមរសបជាមយួ ចំបណ្ោះដឹង្ដល 
ោនរសាបរ់បស់សិសស្ដរឬបទ?  បហើយររមរិណា? បរើសំណួ្របនោះនឹងជំរញុសិសសឱ្យរោិះររ នចំបណ្ោះ 
ដឹងវមីអវខី្លោះ? 
- របេភទ នទង ករមទតៃនសំណួរគនលលេះ  
សំណួ្រគនលឹោះគឺមនិ្មនជារបបភទសំណួ្រខ្លី ្ដលរគន់្ រោនចបមលើយររឹម្រ ( ទ/ បទ) ប៉ាុបណាត ោះបទ 
ពីបរ ោះវាមនិ នជំរញុឱ្យសិសសគិរបរចើន។ វារគន់្ រររមូវឱ្យសិសសបឆលើយថា  “ ទ” ឬ “បទ” វាជា 
ោរបរសច។ សំណួ្រគនលោឹះរម៏និគួរបផថើមបឡើងបោយ រយ “បហរុអវី  ” ្ដរ បរ ោះវាជាសំណួ្រមយួ ោន 
លរខណ្ៈបរៅបពរ ្ដលររមូវឱ្យសិសសររូវ្សវងររបហរុផលជាបរចើនបដើមផអីោះអាង។ មនិ្រប៉ាុបណាត ោះ  
វាររ៏រមូវឱ្យសិសសបរបើរ ស់នូវបំណិ្នខ្ពស់ៗដូចជាបំណិ្នវទិាសាស្តសថររមរិខ្ពស់ បណិំ្នននោរគិរ 
ររមរិខ្ពស់ និងបណិំ្នននោរបោោះរសាយបញ្ញា ររមរិខ្ពស់ជាបដើម។ ររងច់ណុំ្ចបនោះ រគូគួរ្រគិរឱ្យ 
 នចាស់បៅបលើរបបភទ នងិររមរិសំណួ្រ។ សូមបមើលរបបភទសំណួ្រ្ដលររសួរអបរ់ ំន្ណ្ន ំ
និងោរឱ់្យបរបើរ ស់(បស វបៅវ ិិ ីបំណិ្នវជិាជ ជីវៈ ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ009 និងបស វបៅវ ិិ ីវាយរនមលរបុង
ដំបណ្ើ រោរសិរា ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ0015។ 

- សកមមភាព នទងលទធផលែដលអាចេកើតម្ន 
បៅបពលបបងកើរសំណួ្រគនលោឹះ រគូររូវរបបមើលបមើលថា បរើសរមមភាពអវខី្លោះ្ដលររូវបិវើ បដើមផបីបរមើ 

ឱ្យសំណួ្រគនលឹោះ និងអាចឈានបៅដល់ោរសបរមច នខ្លមឹសារបមបរ ន? បរើលទនផល្បបណាខ្លោះ្ដល 
 នពីោរគិររបស់សិសស បៅជុំវញិដំបណ្ើ រោររុរររចបមលើយននសំណួ្រគនលោឹះបនោះ? បរើចំណុ្ចមួយណា 
្ដលអាចជួយ សិសសឱ្យបឆលើយសំណួ្រគនលឹោះ ន? 

ដូចបនោះបបើសំណួ្រគនលោឹះណា្ដលររមូវឱ្យោនសរមមភាពបរចើន បទើបអាចសបរមច វរទុបំណ្ង ន 
រគូររូវ្រគិរ និងបិវើវាបឡើងវញិ។ បបើសិនជារគគូិរថាលទនផល ឬ ចបមលើយអាចោនបរចើនខុ្សពីខ្លឹមសារ 
្ដលបយើងបរគងទុរ រគូររូវ្រគិរ នងិបរ បចំ្រររមូវបឡើងវញិ។  

២៤



 
 

 
 

- លកខខ្ណឌអំេណយផល នទងមទនអំេណយផល (បរ សាណើន បនទប ់នទងសម្ភើរៈពទេសាធន៍) 
បនធ បព់ីរគូ នគិរពីសរមមភាព និងលទនផលបហើយ រគូររ៏រូវចាបអ់ារមមណ៍្ផង្ដរចំប ោះភាព 

អំបណាយផល និងមិនអំបណាយផលដល់់សរមមភាពបនោះ។ រគូរប្ហលជាជួបរបទោះនូវរងវោះាធរជា 
បរចើនដូចជា រងវោះាធរសោផ រៈរបុងោរបបរមើឱ្យោរបរ ន និងបបរងៀននឹងអាចជាលរខខ្ណ្ឍ បផសងៗជា 
បរចើន។ មនិររមឹ្រប៉ាុបណាត ោះ រគូររ៏រូវគិរពបីញ្ញា មយួចំនួន្ដរដូចជា៖ 
- បរើសំណួ្រគនលឹោះររមូវឱ្យសិសសបិវើសរមមភាពបរៅថាប រ ់ របុងថាប រ ់ឬរបុងទពីិបសាិន?៍ 
- បរើោនបនធប ់ឬទីរ្នលងសរោបប់ិវើសរមមភាពបនោះ្ដរឬបទ? 
- បរើសោផ រៈអវីខ្លោះ្ដលររូវោរ? 
- បរើសោផ រៈទងំបនោះោនបហើយឬបៅ? បបើគម ន បរើររូវបរ បចំ និងផលិរយា៉ា ងណា? 

5.2 ឿរសរមបសរមួលឿរៃររកុម 

ោរសរមបសរមួលោរងារររុមគឺជាវ ិិ ជីួយ បលើរទឹរចិរថ និងជំរញុសិសស  ឱ្យោនអនថររមមយា៉ា ងសរមម 
បៅរបុងររុមោរងាររបស់ពួរបគ បដើមផរីរុររនូវខ្លឹមសារវទិាសាស្តសថ ឬ របុងោរអភវិឌណបំណិ្ន។ រគូអាច្ណ្ន ំ
បោយបដើររួនទីជាអបរជួយ ្ណ្ន ំ ្សវងររ ចារ់្ ចង នងិជាអបរនមំុខ្ រពមទងំជាគរំដូល់ពួរបគផង្ដរ។ បៅ 
របុងដំបណ្ើ រោរ រគូអាចបរ ើសយររួនទីណា មយួមរអនុវរថ របុងចំបណាមរួនទាីធងបលើរ ៏ន។ វាអារស័យបៅ 

ឧទហរណ៍្ 
- ឿរយល់ដលង៖ បរើ្ភបររបស់បយើងអាចបមើលប ើញវរទុបោយរបប បណា? (ជាោរពិបសាិន៏
បដើមផយីល់ដឹងពីរបប ប្ដល្ភបរបិវើោរ)។ 

- ឿរអនុវតត៖ បរើសរវ្ដលរស់បៅរបុងបរបិវណ្សាោសទិរបៅរបុងចំ្ណ្រថាប រស់រវអវីខ្លោះ? 
(សិសសបរបើរ ស់តារាងចំ្ណ្រថាប រស់រវ)។ 

- ឿរវ ភាគ៖ បរើអាោសធារុ្របរបួលយា៉ា ងដូចបមថចបៅតាមបពលបវោ? (សិសសបិវើោរវភិាគ 
ទិនបនយ័ នងិបរ បរាបព់ីបបរមរមួលទងំបនោះ)។ 

- រៃវើយតៃមល៖ បហរុអវី នជាោននវង និងយប?់ រុរថតាគំនរិររូវ នផថល់ដល់សិសស (របូភាព 
្ដលបងាា ញពីោរយល់ប ើញបផសងៗគប បលើរបធានបទ ឬ អំណ្ោះអំណាងមយួ)។ សិសសបិវើ
ោរពិភារាបដើមផបីរជើសបរ ើសយរចបមលើយ្ដលររឹមររូវបំផុរ។ ចំប ោះចបមលើយ្ដល 
ររឹមររូវគឺពឹងបលើបហរុផល្ដល នផថល់។ 

- ឿរបេងេើតថមី៖ បរើបយើងអាច្ញរលាយអំបិល និងដខី្ាច ់នបោយរបប បណា?
សិសសររូវបរ បចំរបប បពិបសាិនប៏ោយខ្លួនឯង។ ពួរបគបរ បចំពីដំបណាោះរសាយ្ដល
អាចបរើរោន។ 

២៥



 
 

នឹងបពលបវោ លរខខ្ណ្ឍ  និងសាទ នភាពជារ់្ សថង។ ោរសរមបសរមួលោរងារររុមសាថ បប់ៅហារដូ់ចជាងាយ 
បទ។ ប៉ាុ្នថវាពិ ររបុងោរបិវើឱ្យររុមោរងារោនភាពសរមម និងអាចបបងកើរអវី្ដលវម ីន។ អបរសរមបសរមួល 
ររូវ្រោនចំបណ្ោះដងឹខ្ពស់ នងិបចោះបរ់្ បនបៅតាមោលៈបទសៈ។ របុងដំណារោ់លបនោះោនបញ្ញា ជាបរចើន្ដល 
អាចបរើរោនបឡើងដូចជា ោនសិសសខ្លោះមនិចូលរមួបិវើោរងាររបុងររុម សិសសខ្លោះោនអនថររមមរបុងររុមបៅោន
ររមរឹ សិសសខ្លោះគម នបយាបល់ ឬ មនិបបញ្ចញបយាបល់ និង ខ្លោះបទ រោនជបោល ោះបៅរបុងររុមមនិឯរភាពគប របុង 
ថាប រ ់ ឬ ោរទទួល ននូវសំណួ្រ្ដលរគូនឹរសាម នម់និដល់រោ៏ន្ដរ។ ដូចបនោះបហើយ រគូោប រ់ៗ ររូវ្រោនបំណិ្ន 
របុងោរបោោះរសាយបញ្ញា  ោនភាពបរ់្ បន ភាពបជឿជារ ់និងោរបចោះរគបរ់គងខ្លួនឯងជាបដើម។ 

អបរសរមបសរមួល្ដលលអររូវ៖ 
- ោរបរ បចំទុរជាមុន 
- អភវិឌណចំបណ្ោះដឹង្ដលោនរសាបរ់បស់សិសស 
- យរចិរថទុរោរច់ំប ោះសិសសរគប់ៗ គប និងបសមើៗគប  
- រំណ្រវ់រទុបំណ្ងឱ្យ នចាស់ោស់ 
- ផថល់នូវោរ្ណ្នឱំ្យ នររមឹររូវ 
- គិរពីោរបរ បចំររុម (ចរមុោះគប រវាងបយ៉ានឌរ័ និង សមរទភាព) បដើមផធីានរបុងោរបរ នឱ្យ នបសមើគប  
- បលើរទឹរចិរថចំប ោះោរចូលរមួទងំអស់គប  
- ដឹរនសិំសស នងិផថល់ពរ័ោ៌នររឡប។់ 
- បបងកើនោរយល់ដឹង 
- បលើររមពស់ោរឯរភាពគប  
- បញ្ចបោ់រពិភារា។ 
ជាងបនោះបៅបទ រ ោរសរមបសរមួលោរងារររុម ររូវបិវើបឡើងបៅតាមបគលោរណ៍្មយួចំនួន

ដូចាធងបរោម៖ 
- ររូវសាថ បប់ោយរបុងរបយរ័ប 
- ររូវបគរព និង ឱ្យរនមលគប បៅវញិបៅមរ 
- ររូវបិវើឱ្យោនភាពបសមើគប ចំប ោះអបរចូលរមួ (្យនឌរ័ សិសសបរ នយឺរ ឬពិោរជាបដើម) 
- ររូវជំរញុដំបណ្ើ រោរររុមឱ្យសរមមបឡើង។ 
- ោនភាពបជឿជារ ់និងសមបហរុផលអាចទទួលយរ ន។ 

5.3 រេបៀបផតលព់័ត៌ម្នរតឡប់ 

ោរផថល់ពរ័ោ៌នររឡបជ់ាសរមមភាពមយួ្ដលរគូររូវបិវើជាញឹរញាបរ់បុងបពលសរមបសរមួលសរមមភាព 
សិរា។ របុងនយ័បនោះ “ ព័ត៌ម្នរតឡប់ ”គឺសំបៅបៅបលើបយាបល់ ពរ័ោ៌ន បហរុផល ឬ អាចជាសំណួ្ររសាវរជាវ 

២៦



 
 

្ដលអបរសរមបសរមួលររូវផថល់ដល់សិសស។ ពរ័ោ៌នទងំបនោះររូវផថល់បនធ បព់ីពួរបគ បឡើងបឆលើយ ឬ រាយោរណ៍្ 
ពីោរងារររុម ឬ រជ៏ារបរិរមមចំប ោះោរងាររបស់សិសសណាមយួ។ របុងដំណារ ់ោលបនោះ  រគូររូវបរបើវវីោរ ់គំនិរ 
និងអារមមណ៍្ ជាជាងោរស្មថង ឬបិវើសរមមភាព្រមយួមខុ្។ 

បដើមផឱី្យោរផថល់ពរ័ោ៌នររឡបរ់បស់អបរោន់្ រោនរបសិទនិភាព រគូររូវអនុវរថតាមបគលោរណ៍្
ដូចាធងបរោមបនោះ៖ 

- បរបើរ ស់បំណិ្នសាថ ប ់ និងបណិំ្នបោោះរសាយបញ្ញា ៖ ដំបងូរគូររូវ្រោថ បឱ់្យ នចាស់ោស់ និង 
រគបអ់រទនយ័្ដលសិសស នរាយោរណ៍្ ឬរសួ៏រសំណួ្រ។ រគូអាច្បង្ចរ បយាបល់ ឬ ចបមលើយ
្ដលររឹមររូវ និងមនិររឹមររវូ ឬមនិសមបហរុផល។ បនធ បម់របទ រ រគូររូវគរិពដីំបណាោះរសាយ 
្ដលសមរសបមយួ ចំប ោះចបមលើយ្ដលមនិររឹមររូវ។ 

- ទទួលយររគបប់យាបល់ ចបមលើយ និងបហរុផល៖ ររងប់នោះរគូររូវ្រស្មថងអារមមណ៍្ និងទរឹមុខ្ 
ររីរាយ បហើយទទួលយរនូវរគប ់រយបពចនរ៍បស់សិសសទងំអស់។ បទោះបហរុផល ឬ ចបមលើយទងំ 
បនោះោនលរខណ្ៈយា៉ា ងណារប៏ោយ។ រគូមទនរតូវសែមតងឿយវ ឿរ ឬនទយាយជំទាស់ភាលើមៗ េៅ 
េពលែដលរគូបានសាឍើបឮ់ពីកហុំស  ឬ េហតុផលមទនសមរសបេនេះេឡើយ។  បនធ ប់ពីពួរសិសស 
និយាយចប់បហើយភាល ម រគូអាចនិយាយបោយោរបលើរទឹរចិរថថា   “ អរគុណ្សរោបប់យាបល់ 
និងចបមលើយដប៏រាោះរាយរបស់បអូន។ បរើបអូនៗោនគំនរិអវបីផសងពីបនោះបទ របទ”។ 

- សបងខបចំណុ្ចសំាធន់ៗ ៖ មនុនឹងចាបប់ផថើមផថល់ពរ័ោ៌នររឡប ់ រគូររូវសបងខបបោយបតថ របលើបហរុ 
ផល ឬ ចបមលើយ្ដលអបរគិរថាសំាធន ់ នងិបញ្ញជ រថ់ាររឹមររូវតាមគំនិរ្ដលសិសស នផថល់មរ។ 
វាជាោរលអ្ ដលរគូររូវដររសងស់មថពីរីគបរ់ាយោរណ៍្ទងំអស់របស់សិសស បដើមផបីងាា ញពីោរយរ
ចិរថទុរោររ់បស់រគូ បៅបលើសិសសបសមើៗគប ទងំអស់។ 

- ផថល់ពរ័ោ៌នររឡប៖់ ជាដណំារោ់លសំាធន់្ ដលរគូររូវបិវើ។ ខ្លឹមសារ្ដល មនិររឹមររូវ ររូវ ន 
្រររមូវពិររ រដ ឬអរគ់អឺារស័យបលើោរផថល់ពរ័ោ៌នបនោះបហើយ។ បបើរគបូិវើមនិ នលអ គំនិរ 
ររឹមររូវឥរបាធច ោះ មនិអាចរជាបចូលបៅដល់ខ្ួររាលសិសស នបនោះបទ។ រគូោនវ ិិ ីបផសងៗ ជាបរចើន 
បដើមផផីថល់នូវពរ័ោ៌នររឡប ់ ប៉ាុ្នថរគូ្ដលជាអបរសរមបសរមួល មនិគួរបរបើ រយ “បទ ឬ មិនររឹម 
ររូវបទចបមលើយ ឬ បហរុផលរបស់បអូ នគឺខុ្ស  ”។ 
វ ិិ ីសាស្តសថ្ ដលអាចបិវើ នគៈឺ 

 អបរសរមបសរមួលអាចនិយាយថា៖ 
o ទី1៖ គំនិររបស់បអូនគឺជាគំនិរមូយ! ្រខ្ញុ ំោនគំនិរមយួបផសងបទ រដូចាធងបរោម។  
o ទី2៖ “គំនិររបស់បអូនមា៉ាង!  ្របបើតាមគំនិរ ឬ បយាបល់ របស់ខ្ញុ ំវញិ ខ្ញុ ំគិរថា ...”  
.......”ជាមយួ នងិទរឹមខុ្ញញឹម សំបឡងរសទន ់និងោយវោិរមនិរចបងងរចងាង។ 

២៧



 
 

 អបរសរមបសរមួលអាចសួរសំណួ្របំផុស បដើមផជីួយ ឱ្យសិសសយល់ពីចបមលើយ្ដលររឹមររូវ។ 
គររ់ ៏ អាចបរបើរ ស់នូវពរ័ោ៌ន្ដលទទួល នអំពីរបប ប និងបហរុផល្ដលសិសសគិរ 
និងបឆលើយ នររឹមររូវ រចួពរងឹងប្នទមបលើរបប ប និងបហរុផលទងំបនោះ។ 

 អបរសរមបសរមួលអាចបរបើគរំតូាង ឬ របូភាពណាមយួ បដើមផជីួយ សិសសឱ្យទទួល ននូវ
ចបមលើយ្ដលររឹមររូវ។ 

 
 

- បលើរទឹរចិរថ៖ ជាសរមមភាពមយួសំាធនណ់ាស់សរោបសិ់សស ជាពិបសសសិសសរូចៗបរ ោះបរោយ 
ពីោរសរមបសរមួលរបស់រគូរចួ រ រដជាោនបយាបល់ខ្លោះមនិររឹមររូវមនិសមបហរុសមផល បហើយ 
្ដលររូវរចានបចាល។ ដូចបនោះោច ស់បយាបល់ខ្លោះអាចនឹងមនិបពញចិរថបៅបពល្ដល ឮ ថា អវី្ ដល 
បគ នបបញ្ចញបៅមនិអាចយរជាោរ ន។ ដូបចបោះរគូររូវ្រររវ ិិ ីសាស្តសថបផសងៗបដើមផបីលើរទឹរ 
ចិរថពួរបគ។ វ ិិ សីាស្តសថ្ ដលបងាា ញពភីាពសំាធនប់ៅបលើរគបគ់ំនរិ និងបហរុផលទងំអស់គជឺាោរ 
អភវិឌណោរយល់ដឹងដល៏អ។ 

 
 
 

ឧទហរណ៍្ 
សាណើនភាព៖ រគូសួរសិសសថា”បរើអវី្ដលសទិរបៅរណាថ លរគប់្ ភបររបស់បយើង?”។ សិសសនិយាយ

ថាវាជារបរជុយពណ៌្បមម ។ 
ព័ត៌ម្នរតឡប់៖ រគូបលើរយររបូ្ភបរ និងសួរសិសសបដើមផជីួយ ពួរគរ។់ រគូ នសួរនូវសំណួ្រ

បំផុសមយួចនំួន។ 
រគូ៖ បរើអបរអាចបងាា ញខ្ញុ ំពីរបរសី្ភបរ ន្ដរ ឬ បទ? សិសសបងាា ញពីរបរសី្ភបរ 
រគូ៖ បរើរបរសី្ភបរោនរាងដូចបមថច? 
សទសើឝ៖ វាោនរាងដូចជារននមយួ។ 
រគូ៖ បហរុអវីបទើបោនរននបៅរបុង្ភបរបយើង? 
សទសើឝ៖ សរោបឱ់្យពនលឺចូល។ 
រគូ៖ បហរុអវីវាសំាធន?់ 
សទសើឝ៖បពល្ដលពនលឺអាចោលចូល ពនលឺអាចចូលបៅដល់បរទីន។ 
រគូ៖ បនោះជាោរពិរ! វាសំាធនណ់ាស់  បរ ោះវាអាចបញ្ជូ នសារបៅោនខ់្ួររាល្ដល
បិវើឱ្យបយើងបមើលប ើញ។ 

 

២៨



 
 

5.4 រេបៀបេឆលើយេៅនលងសណំួរែដលេយើងមទនទានដ់លងចេមលើយ 

បដើមផបីបរងៀនតាម្បបរោិះររ រគូររូវ្រោនចំបណ្ោះដឹង្ផបរវទិាសាស្តសថខ្ពស់ ោនបំណិ្នរបុងោរបោោះរសាយ 
បញ្ញា  បំណិ្នរបុងោរររោិះរោិះពចិារណា បំណិ្នរបុងោរសួរសំណួ្រ និងភាពបរ់្ បនខ្ពស់។ ជាពិបសសរបប បបឆលើយ 
បៅនឹងសំណួ្រ្ដលសិសស នសួរបៅរបុងបោ៉ា ងសិរា។ ប្នទមពីបនោះបៅបទ រ រគូររ៏រូវោនភាពបរ់្ បន រសប
បៅនឹងបរបិទននោរបបរងៀន និងបរ នរបស់សិសស។ បោយសារវ ិិ ីននោរបរ នបនោះពឹង្ផអរបៅបលើសំណួ្រ ដូបចបោះ 
រគូនឹងទទួល នសំណួ្រជាបរចើនររឡបម់រវញិ។ បៅរបុងចំបណាមសំណួ្រទងំបនោះ រប្ហលជាោនសំណួ្រមយួ 
ចំនួន្ដលអបរមនិអាចដឹងចបមលើយពិររ រដ ឬ សមរមយណាមយួភាល មៗបនោះបទ។ 

ាធងបរោមបនោះគឺជាយុទនវ ិិ ីមយួចំនួន្ដលអាចជួយ រគូឱ្យបោោះរសាយបញ្ញា ទងំបនោះ ន 
របសិនជាវាបរើរបឡើងចំប ោះគរ។់ 
ក) ពនើារេពលេដើមើបីគទត 

របសិនបបើោនសំណួ្រ្ដលអបរមនិដងឹចបមលើយពរិរ រដ បពលបនោះអបរអាចពនារបពលបដើមផគីិរ បោយ 
រ បសិ់សសថា  ខ្ញុ ំនឹងបឆលើយសំណួ្របនោះបៅចុងបោ៉ា ងឬនវងបរោយ។ 
ខ្) សួររតឡប ់

វ ិិ ីបនោះជាវ ិិ ីសាមញ្ដបំផុរ្ដលរគូអាចបិវើ ន។ បៅបពល្ដលោនសំណួ្រណាមយួបលើរបឡើងបហើយ 
្ររគូមនិអាចគរិប ើញចបមលើយភាល មៗបនោះ រគូអាចសួរបៅោនសិ់សសបផសងបទ របៅរបុងថាប រ ់ ឬ សួរសំណួ្របផសង 
មយួ ឬ ពីរសំណួ្របៅោនអ់បរសួរ។ 

ោរបិវើ្បបបនោះអាចឱ្យរគូ៖ 
- ពនារបពលបដើមផគីិរបោយខ្លួនឯង។ 
- ផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសបផសងបទ រ នចូលរមួគិរ។ 
- ផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសបផសងបទ របបញ្ចញមរិ បងាា ញពគីំនរិរបស់ពួរបគជុំវញិបញ្ញា បនោះ។ 
- បងាា ញពីរនមល នងិភាពបសមើគប រវាងសិសស និងរគូ  ឬ សិសស និងសិសសគប ឯង។ 
តាមរយៈវ ិិ ីបនោះរគូអាចនឹងោនឱ្ោសររ ននូវចបមលើយ្ដលសមរមយមយួ និងបច សផុរពោីរវាយរនមល 

សមរទភាព បរ ោះបយើងចងឱ់្យសិសសបងាា ញនូវោរគិររបស់ពួរបគដល់អបរ។ 
គ) របាបច់េមលើយេៅេពលេរឿយ 

របសិនរគូ នគិរពីចបមលើយបហើយ ្របៅ្រមនិអាចទទលួ នចបមលើយមយួ្ដលររឹមររូវ បនោះរគូអាច 
ស្មថងភាពបសាម ោះររង ់ និងរ បសិ់សសថា គរម់និដងឹពចីបមលើយរបស់សំណួ្របនោះបទ បហើយរគូររូវសួររររបភព 
សំណួ្រ។ រគូអាចរ ប់ចបមលើយបៅបោ៉ា ងបរោយបទ រ ន។ បដើមផបីច សវាងោរបឆលើយសំណួ្រមិនរចួ ដំបូងររូវ 
បរ បចំបរមុងទុរនូវគំនិរ និងោររសនមពីសំណួ្រ្ដលអាចបរើរោន។ បនធ ប់មរបិវើោររសាវរជាវនូវខ្លឹមសារ 
ទងំបនោះទុរជាមនុ។ មនិរគបរ់គន់្ រផថល់ចបមលើយឱ្យសិសស្រមយួមុខ្ប៉ាុបណាត ោះបទគឺររូវបបរងៀនពួរគរឱ់្យបចោះ 
បោោះរសាយរាល់សំណួ្រទងំបនោះបោយខ្លួនឯង។ 

ដូចបនោះវ ិិ ីបផសងបទ រគឺអាចឱ្យសិសសបិវើោររសាវរជាវបៅឯផធោះ ឬ បៅរបុងបណាត ល័យ។ បបើអាចបិវើ ន 
រគូអាចរ បព់ីឯរសារ្ដលររូវ្សវងររ ឬ របភពរបស់វាររឹ្រលអ។ 

២៩



 
 

ឃ) េ ឍ្ើតឿរយកចទតតទកុដ្ក់េលើចំណុចេនេះេៅេមេរៀនេរឿយ 
វ ិិ ីមយួបទ របដើមផបីឆលើយរបបៅនឹងសំណួ្រ្ដលពិ រ គរឺគូបឆលើយនឹងសំណួ្របនោះ របុងបមបរ នបរោយ ឬ 

បមបរ នបនធ ប់្ ដលោនខ្លឹមសារទរទ់ងគប ។ 
ង)េរបើរបាស់  “អ ីុនធ័រេណត ” 

អុីនិ័រ្ណ្រ ជារបភពផថល់ព័រ៌ោន និង ចំបណ្ោះដឹងិំបំផុរ ្ដលមនុសសទូបៅបៅថា បណាត ល័យ 
សារលបោរ។ មនុសយបសធើ រ្ររគប់គប បលើសារលបោរ ននឹងរំពុងបរបើ ឬ ទទួលផលរបបយាជន៍ពីបបចចរ 
វទិាអុីនិរ័្ណ្របនោះ។ ដូបចបោះបបើសិនជាសាោរបស់អបរោនអុីនិរ័្ណ្រ រគូអាចបរបើរ ស់វា នបដើមផី្ សវង 
ររចបមលើយភាល មតាមរយៈោរវាយបញ្ចូល រយគនលឹោះចូលបៅរបុងបគហទំពរ័។ វវីបបើវ ិិ ីបនោះបលឿននឹងអាចផថល់ពរ័ោ៌ន 
 នបរចើន្មន ្ររគូចា ំចរ់រូវ្របចោះភាសាបរបទសជាពិបសសភាសាអងប់គលស។ 

5.5 រេបៀបេធវើឱើយសទសើឝរាយឿរណ៍បានលស 

ោររាយោរណ៍្្ដលោនរនមល និងអាចទទួលយរ ន គឺោនលរខណ្ៈសមុរសាម ញបនថិច។ សរោប់    
សិសស្ដលអាចរាយោរណ៍្ នលអររូវោនបំណិ្នជាបរចើនដូចជា បំណិ្នរបុងោរគិរពិចារណា បំណិ្នរបុងោរ 
បោោះរសាយបញ្ញា  បំណិ្នរបុងោរផថល់ពរ័ោ៌ន ឬ បយាបល់បំណិ្នរបុងោរសនបិោឌ ន បំណិ្នរបុងោរសបងកររពមទងំ 
ភាពបរ់្ បន្ដលខ្លួនោន។ ោររាយោរណ៍្អាចបិវើបឡើងតាមរយៈ “ឿរសរេសរ ” ឬ “ឿរនទយាយ ត្ើល់ម្ត់ ” ។ 
ចំប ោះឿរសរេសរ សិសសអាចបិវើជាបុគគល ឬ ជាររុម។ បនធ ប់មរបទ រចារ់រំណាងោប រ់ឱ្យ សរបសរខ្លឹមសារ
ទងំបនោះបៅបលើតធ ងំររោសិំ ឬ សរបសរបៅបលើោថ របខ្ នតធ ល់។ រគូររូវពិនរិយបមើលពីទំហអំរសរ្ដលសិសស
រំពុងសរបសរ។ បរើទំហំអរសរបនោះសិសសបផសងបទ រអាចបមើលប ើញ្ដរ ឬ បទ។ 

រគូភាគបរចើន នឱ្យសិសសអនុវរថនោ៍ររាយោរណ៍្តាមរយៈោរនទយាយ ត្ើល់ម្ត់។ រគូអាចបសបើឱ្យសិសស 
ឬ ររុមសិសសបិវើោរពនយល់នូវលទនផល្ដលគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្។ 

មា៉ាងបទ របដើមផបីិវើឱ្យោររាយោរណ៍្បនោះគួរជាទីចាបអ់ារមមណ៍្្វមបទ របនោះ រគូអាចចារសិ់សសណា 
ោប រ់្ដលទំបនរររ់រតារាល់ខ្លឹមសារសំាធន់ៗ្ដលសិសស ននិយាយបៅបលើតធ ំងររោសិំ ឬ បៅបលើោថ រ 
បខ្ ន។ រគូអាចររ់រតាបោយខ្លួនឯងរ៏ ន ប៉ាុ្នថរគូមិនររូវបិវើោរ្វរ្ញរពីចំណុ្ចនីមួយៗបទ។ បិវើបរ បបនោះ 
ជំរញុឱ្យសិសសបិវើោររាយោរណ៍្ោន់្ រសរមមបឡើង។ ជាចុងបរោយអបរចា ំចរ់រូវ្របិវើោរបូរសរបុ មយួបដើមផ ី
 នខ្លឹមសារ្ដលររឹមររូវ នងិសមរសប។ 
 
5.6 ភាពខ្ុសេនើៃនលទធផល នទងេសចកតីសននទដ្ឋើន 

ជាញឹរញាបោ់នសិសសខ្លោះយល់រចឡំថាលទនផល និង បសចរថីសនបិោឌ នវាដូចគប ។ តាមពិរវាខុ្សគប ទងំ
រសុង។ បសចរថីសនបិោឌ នគជឺាោរពនយល់ ឬ ោរសរបុបសចរថីបៅបលើអវីមយួបោយសំអាងបៅ បលើលទនផល្ដល 
 នររប ើញ។ បសចរថីសនបិោឌ នបរើរបរោយ ឬ បរើរមរពីោរវភិាគលទនផល្ដលទទួល ន។ ចំ្ណ្រ 
ឯលទនផល គឺជាព័រ៌ោន្ដល នររប ើញ និងទទួល នបៅរបុងដំបណ្ើ រោរសបងករ ដំបណ្ើ រោរពិភារា 

៣០



 
 

ររុមរបុងបពលបិវើពិបសាិន ៍ នងិបរោយបពលបិវើពិបសាិនជ៍ាបដើម។ និយាយរមួលទនផលគឺជាអវី្ដល នររប ើញ
បៅរបុងសរមមភាពសិរា។ 

 
តារាង6.1៖ តារាងបៃឝើញពភីាពខ្ុសេនើរវាងេសចកតីសនទនដ្ឋើន នទងលទធផល 

លទធផល េសចកតីសននទដ្ឋើន 
លទនផលគឺជា  ពរ័ោ៌ន ខ្លឹមសារ ចំបណ្ោះដឹង
្ដល នររប ើញបៅរបុងបពលសបងករ 
ពិភារាររុមបរោយបពលពិបសាិន ៍

បសចរថីសនបិោឌ នគឺជាោរយល់ប ើញរបស់បុគគល
មយួ ឬ ររុមមយួបៅបលើអវីមយួបោយ្ផអរបៅបលើ
លទនផល។ 

លទនផលគឺជារគឹោះសរោបទ់ញររបសចរថីសនបិោឌ ន បសចរថីសនបិោឌ នឆលុោះបញ្ញច ំពីលទនផលថាបរើលទនផល 
បនោះគរំទសមមរិរមមឬបទ? 

លទនផលជាចណុំ្ចរររ់តាខ្លីៗ  បសចរថីសនបិោឌ នជាោរសនមរ្ដល្ផអរបលើ 
លទនផល 

6. សេងខប 

ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររគឺជាវ ិិ ីមួយ្ដលបរបើបៅរបុងោរបបរងៀន និងបរ នវទិាសាស្តសថ 
រគបរ់រមរិននោរអបរ់ ំ្ ដលអាចជួយ អភវិឌណោរគិររបស់សិសស និងទោល បសិ់សសឱ្យបចោះររុររចំបណ្ោះដងឹវមីៗ។ 
វ ិិ ីបនោះបរបើសំណួ្រជារតាថ ជំរញុ និងវ ិិ ីវទិាសាស្តសថជាផលូវសរោបរ់ោិះររ។ ោរបបរងៀន និងបរ នតាម្បបរោិះររោន 
វសិាលភាពយា៉ា ងាធល ងំរបុងោរពរងីរចំបណ្ោះដឹង្ផបរវទិាសាស្តសថរបស់សិសស។ បៅរបុង្ផបរដំបងូននជំពូរបនោះ ន 
សងករ់ិ ងនប់ៅបលើចណុំ្ចមយួចំនួនដូចជា វ ិិ ីវទិាសាស្តសថ បំណិ្នវទិាសាស្តសថ វ ិិ ីអនុោនរមួ និងអនុោន្ញរ 
បំណិ្នរបុងោរោិះគរិ បណិំ្នរបុងោរបោោះរសាយបញ្ញា  និងសនលឹររិចចោរជាបដើម។ 

- វ ិិ ីវទិាសាស្តសថជាវ ិិ ី ឬ ជារបប ប្ដលអបរវទិាសាស្តសថបរបើបដើមផបីិវើោររសាវរជាវ និងរោិះររជារបចានំវងរបស់ 
ពួរបគ។ វ ិិ ីបនោះោនរ ជំហំានសំាធន់ៗ គឺបងាា ញ រុភូរ ោរទសសនទ៍យ ោរពិបសាិនោ៍ររបមូល 
លទនផល និងោរទញបសចរថីសនបិោឌ ន។ 

- បំណិ្នវទិាសាស្តសថជាសមរទភាពននោរគិរ ោរររុររ ឬ ោរសបងករ្ដលររូវោរជាចា ំចស់រោបោ់របរ ន 
វទិាសាស្តសថ។ បណិំ្នវទិាសាស្តសថោនសោសភាគជាបរចើន។ ចំនួនរបស់វាគឺអារស័យបលើអបរនិពនន ឬ 
អបររសាវរជាវ នរណំ្រ។់ ប៉ាុ្នថជាទូបៅបណិំ្នបនោះររូវ ន្ចរជាពីរររុមិំៗគឺបណិំ្នវទិាសាស្តសថររមរិ 
បឋម នងិបណិំ្នវទិាសាស្តសថររមរិខ្ពស់។ 

- អនុោនរមួ និងអនុោន្ញរជាវ ិិ ីពីរ្ដលោនលរខណ្ៈបស្តញ្ញច សគប ។ អនុោនរមួជាោរទញបសចរកី 
សនបិោឌ ន ឬ ទូបៅរមម្ដលបផថើមបចញពីចណុំ្ចរូចៗជាបរចើន។ អនុោន្ញរជាដំបណ្ើ របំ្បរននរទឹសថី ឬ 

៣១



 
 

- បពលខ្លោះរគូអាចនឹងទទួល ននូវសំណួ្រមយួចំនួន្ដលរគូមនិដឹងនូវចបមលើយរបស់វា។ របុងររណី្បនោះ 
អបរអាចបរបើវ ិិ ី (1)សួរររឡប ់ (2)រ បសិ់សសតាមររង ់ និងសនាររចបមលើយមរឱ្យបៅបពលបរោយ 
(3)ពនាបពលបដើមផគីរិ (4) បងាា ញខ្លឹមសារបនោះបៅបមបរ នបរោយ និង(5)បរបើរ ស់អុីិរ័្ណ្រជា 
ជំនួយ។ 

- ជាងបនោះបៅបទ រអបរររូវ្របតថ រោរយរចិរថទុរោរប់ៅបលើោររាយោរណ៍្របស់សិសស។ោររាយ
ោរណ៍្ោនពីររបបភទ គឺោររាយោរណ៍្បោយោរ ់និងបោយោរសរបសរ។ 
ជាចុងបរោយរគូគួរ្រយល់ឱ្យចាស់ពីភាពខុ្សគប រវាងលទនផល និងបសចរថីសនបិោឌ ន។ លទនផលជា 

ពរ័ោ៌ន្ដលទទួល នបរោយោរពិបសាិន៍ោរសបងករ ឬ ោរពិភារាជាបដើម។ ចំ្ណ្រឯបសចរថី 
សនបិោឌ នវញិគឺជាោរពនយល់ ឬ បិវើោរសរបុរមួមយួបោយសំអាងបៅបលើលទនផល្ដលទទួល ន 

 

៣២



៣៣

គីមីវិទ្យោ



 
 

2. ភាគលសទតបងេរូបធាត ុ

 រគបរ់បូធារុទងំអស់បងកបឡើងបោយភាគលអិររូចបំផុរ្ដលបយើងមនិអាចបមើលប ើញ នបោយ្ភបរ 
ទបទបៅថាអារូម។ 

2.1. អាតូម 

 អារូមគឺជាភាគលអិរ(ឯរតា)រូចបំផុរបងករូបធារុ ្ដលបគមនិអាចបំ្បរវាជាធារុវមីបផសងបទ រ ន។ 
ឧទហរណ៍្ ទឹរជារូបធារុ។ បបើបគយរទឹរបៅបំ្បរររភាគផសរំបស់វា បគនឹងទទួល នភាគលអិរបងករបស់វា 
ពីររបបភទគឺអុរសីុ្សន និងអុីរដូ្សន។ បបើបគយរររុមភាគលអិររបបភទអុរសីុ្សនបៅវភិាគបនថបទ រ រហូរបៅ
សល់ភាគលអិររូចបំផុរចំនួន1រគប ់ វាបៅ្រោនលរខណ្ៈដូចធារុអុរសីុ្សនដ្ដល។ ោននយ័ថាភាគលអិរ 
1រគបប់នោះគឺជាអារូមអុរសីុ្សន។ ដូចគប ្ដរចំប ោះភាគលអិរអុីរដូ្សន និងអារូមននធារុដនទបផសងបទ រ។ 
 អារូមោនវោិរររូចណាស់ បគមនិអាចបមើលវាប ើញបោយ្ភបរទបទ នបទ។ អារូមោនអងករផ់ចិរជា 
មិយម 1 Ao = 10-10 m ឬ 0.1 nm។ សរោបទ់ំហំដរូ៏ចបនោះ មរីរទូសសន៍ិ មមតាមនិអាចបមើលប ើញបទ។ មរីរ ូ
ទសសនប៍អឡិចររូនិច (scanning tunneling microscope “STM”) ្ដលជាឧបររណ៍្ពិបសសអាចពរងីរ ន 
រហូរដល់មយួោនដង រប៏ៅ្រមនិអាចបមើលប ើញអារូមជារគប់្ សវរ នចាស់ោស់ដូចបគសរបសររបុងបមបរ ន 
 នបទ។ ផធុយបៅវញិ វាអាចបងាា ញឱ្យប ើញអារូមររឹម្រជារសបោលពរៗប៉ាុបណាត ោះ ។ ដូបចបោះ ចំប ោះ ភាគលអិរ 
បងកអារូមដូចជា របូរុង ណឺ្ររុង និងបអឡិចររុង បគររិ្រមនិអាចបមើលប ើញវាបៅបទ រ។  

ជាទូបៅ លរខណ្ៈរបស់ភាគលអិរដូចជា ម៉ាូបលគុល អារូម របូរុង ណឺ្ររងុ និងបអឡិចររុងររូវ នបគ 
សិរាតាមរយៈោរសបងករបោយតធ ល់ ឬ បោយរបបយាលបោយបរបើរ ស់ោ៉ា សីុនសផុចិពនលឺ រមួទងំោរសំបយាគ 
ពីរទឹសឋីមុនៗ។ ភសឋុតាងបផសងៗរមួោន (1)ោរសបងករោរំសមីោរូររបស់បោរវមសុន (J.J Thomson,1897) 
្ដលបងាា ញពីវរថោនរបស់បអឡិចររុង។ (2)ោរសបងករោរ ញ់ភាគលអិរអាល់ហាវ បៅបលើសនលឹរបោហៈោស 
របស់បោររូវឺផរ (Rutherford, 1911) ្ដលបងាា ញពីវរថោនរបស់បអឡិចររុងជុំវញិនណ្វ យ៉ាូ និងរបូរុងរបុង 
នណ្វ យ៉ាូ។ (3)ោរសបងករពីោំរសមីភាគលអិរ ្ដលបបញ្ចញបោយអារូមននធារុវទិយុសរមមរបស់បោរ ឆ្រវរិ 
(Chadwick, 1932) ្ដលបងាា ញពីវរថោនរបស់ណឺ្ររុង។ 

 
របូភាព៖ អារូម បងាា ញបោយមីររូទសសន ៍STM បលើទំហំនផធ 7nm x 7nm 
(អារូមបសសយូម (Cs) ពណ៌្ររហម និងអារូមោលយូម(Ga) ពណ៌្បខ្ វ) 

 
 

ជំពូរ1៖ របូធាត ុ

ងម្ងរៀនទ្យី 1៖ របូធាត ុនរិភាពរបូរបសវ់ា 

វតថហបំណង 

- ពណ៌្ននិយមនយ័របូធារុ 
- ពនយល់ពីភាគលអិរបងករបស់របូធារុ 
- បរ បរាប ់និងពនយល់ពីលរខណ្ៈខុ្សគប រវាងភាពរបូរងឹ រាវ និងឧសម័ន។  

1. នទយមន័យ 

វរទុទំងឡាយ្ដលោនបៅជុំវញិខ្លួនរបស់បយើង ោនោ៉ា ស ោនោឌតាំងរបុងលំហបៅថារូបធារុ។ 
ឧទហរណ៍្៖ រុ ទូ បៅអី ឡាន ម៉ាូរូ រុរខជារិ មនុសស សរវ ទឹរ។ល។ ចំប ោះខ្យល់ បបើបទោះជាបយើងបមើលវាមិន
ប ើញនឹង្ភបររ៏បោយ វារជ៏ារូបធារុ្ដរ បរ ោះវាោនោ៉ា ស និងោឌដូចវរទុដនទ្ដរ។ បបើបយើងផលុ ំខ្យល់ចូលរបុង 
បសាង ឬ ប ៉ា ងប ៉ា ង វានឹងប ៉ា ងបឡើង។ បនោះបញ្ញជ រថ់ាខ្យល់ររ៏រូវោរលំហសរោបឱ់្យោឌរបស់វាតាងំបៅ្ដរ។ 
បបើបគវលឹងវង ់ល សធិរទបទមយួ បហើយបគផលុ ំខ្យល់ចូលឱ្យ្ណ្ន រចួបគវលឹងវាមឋងបទ រ បនោះបគនឹងប ើញោ៉ា សរបស់វា 
ិំជាងមុន។ បនោះបញ្ញជ រថ់ាខ្យល់ពិរជាោនោ៉ា ស។ សរបុបសចរឋីមរ ខ្យល់ោនោ៉ា ស និងោនោឌ ដូបចបោះ វាជា 
របូធារុ។ 
 

  
 
 
 

 

សំណួររតទេះរ េះ 

 បរើអវីខ្លោះ្ដលមនិ្មនជារបូធារុ? 

 រាល់អវីៗ្ដលគម នោ៉ា ស គម នោឌ្មនជារបូធារុបទ។  

ឧទហរណ៍្៖ សំបឡង ពនលឺ ចរនថអគគិសនី។ល។ 
បយើងអាចសបងករ និងបរបៀបបិ បោ៉ា សពិល ឬ វទិយុបៅមុនបពលដបំណ្ើ រោរ  និងបពលរំពុងដបំណ្ើ រោរ 
(បបើរឱ្យភលឺ ឬ ឱ្យឮសបមលង)។ ោ៉ា សរបស់វាមិន្របរបួលបទ។ ដូបចបោះពនលឺ និងសំបឡងគម នោ៉ា សបទ។ 

 

៣៤



 
 

2. ភាគលសទតបងេរូបធាត ុ

 រគបរ់បូធារុទងំអស់បងកបឡើងបោយភាគលអិររូចបំផុរ្ដលបយើងមនិអាចបមើលប ើញ នបោយ្ភបរ 
ទបទបៅថាអារូម។ 

2.1. អាតូម 

 អារូមគឺជាភាគលអិរ(ឯរតា)រូចបំផុរបងករូបធារុ ្ដលបគមនិអាចបំ្បរវាជាធារុវមីបផសងបទ រ ន។ 
ឧទហរណ៍្ ទឹរជារូបធារុ។ បបើបគយរទឹរបៅបំ្បរររភាគផសរំបស់វា បគនឹងទទួល នភាគលអិរបងករបស់វា 
ពីររបបភទគឺអុរសីុ្សន និងអុីរដូ្សន។ បបើបគយរររុមភាគលអិររបបភទអុរសីុ្សនបៅវភិាគបនថបទ រ រហូរបៅ
សល់ភាគលអិររូចបំផុរចំនួន1រគប ់ វាបៅ្រោនលរខណ្ៈដូចធារុអុរសីុ្សនដ្ដល។ ោននយ័ថាភាគលអិរ 
1រគបប់នោះគឺជាអារូមអុរសីុ្សន។ ដូចគប ្ដរចំប ោះភាគលអិរអុីរដូ្សន និងអារូមននធារុដនទបផសងបទ រ។ 
 អារូមោនវោិរររូចណាស់ បគមនិអាចបមើលវាប ើញបោយ្ភបរទបទ នបទ។ អារូមោនអងករផ់ចិរជា 
មិយម 1 Ao = 10-10 m ឬ 0.1 nm។ សរោបទ់ំហំដរូ៏ចបនោះ មរីរទូសសន៍ិ មមតាមនិអាចបមើលប ើញបទ។ មរីរ ូ
ទសសនប៍អឡិចររូនិច (scanning tunneling microscope “STM”) ្ដលជាឧបររណ៍្ពិបសសអាចពរងីរ ន 
រហូរដល់មយួោនដង រប៏ៅ្រមនិអាចបមើលប ើញអារូមជារគប់្ សវរ នចាស់ោស់ដូចបគសរបសររបុងបមបរ ន 
 នបទ។ ផធុយបៅវញិ វាអាចបងាា ញឱ្យប ើញអារូមររឹម្រជារសបោលពរៗប៉ាុបណាត ោះ ។ ដូបចបោះ ចំប ោះ ភាគលអិរ 
បងកអារូមដូចជា របូរុង ណឺ្ររុង និងបអឡិចររុង បគររិ្រមនិអាចបមើលប ើញវាបៅបទ រ។  

ជាទូបៅ លរខណ្ៈរបស់ភាគលអិរដូចជា ម៉ាូបលគុល អារូម របូរុង ណឺ្ររងុ និងបអឡិចររុងររូវ នបគ 
សិរាតាមរយៈោរសបងករបោយតធ ល់ ឬ បោយរបបយាលបោយបរបើរ ស់ោ៉ា សីុនសផុចិពនលឺ រមួទងំោរសំបយាគ 
ពីរទឹសឋីមុនៗ។ ភសឋុតាងបផសងៗរមួោន (1)ោរសបងករោរំសមីោរូររបស់បោរវមសុន (J.J Thomson,1897) 
្ដលបងាា ញពីវរថោនរបស់បអឡិចររុង។ (2)ោរសបងករោរ ញ់ភាគលអិរអាល់ហាវ បៅបលើសនលឹរបោហៈោស 
របស់បោររូវឺផរ (Rutherford, 1911) ្ដលបងាា ញពីវរថោនរបស់បអឡិចររុងជុំវញិនណ្វ យ៉ាូ និងរបូរុងរបុង 
នណ្វ យ៉ាូ។ (3)ោរសបងករពីោំរសមីភាគលអិរ ្ដលបបញ្ចញបោយអារូមននធារុវទិយុសរមមរបស់បោរ ឆ្រវរិ 
(Chadwick, 1932) ្ដលបងាា ញពីវរថោនរបស់ណឺ្ររុង។ 

 
របូភាព៖ អារូម បងាា ញបោយមីររូទសសន ៍STM បលើទំហំនផធ 7nm x 7nm 
(អារូមបសសយូម (Cs) ពណ៌្ររហម និងអារូមោលយូម(Ga) ពណ៌្បខ្ វ) 

៣៥



 
 

  
 

             
 
 
 
 
 
 
គំរូម ូេលគុល      

 
3. ភាពរូបៃនរូបធាត ុ
 
 របូធារុោនភាពរបូសំាធន់ៗ ចំនួនបគីឺរងឹ រាវ នងិឧសម័ន។  
 

                
   របូធារុរងឹ      របូធារុរាវ                    របូធារុឧសម័ន 

 

 
ភាគលអិររបុ ងរបូធារុរងឹ      ភាគលអិររបុ ងរបូធារុរាវ     ភាគលអិររបុ ងរបូធារុឧសម័ន 

 
3.1. រូបធាតុរឹង 
 
 បយើង នជួបរ រស័យជាមយួនឹងរបូធារុរងឹរាល់នវងដូចជា អំបិលសមល ដុំវម រុ បៅអ ីចាន ឆ្ប ងំ បផោះ បមៅ 
អងករនំចាហួយ។ល។ ភាគលអិរបងក(អារូម ឬ ម៉ាូបលគុល) របស់រូបធារុរងឹសទិរបៅជិរគប ជាប់មួយរ្នលង និង 

ទឹក ោបូនឌ ី
អុរសីុរ 

គលុយរូស 
CH4(បមតាន) 

NaCl (អំបិលសមល) SiO2 (ខ្ាច)់  

គំរូសម្សធាតុរឿម (បណដើញរឿម)  
CH4 

 
 

2.2. ម ូេលគុល 

 ោលណាអារូមពីរ ឬ បរចើនចូលផសំគប  និងតាំងបៅោច់បោយ្ឡរៗពីគប បៅថាម៉ាូបលគុល ។ 
ឧទហរណ៍្ ម៉ាូបលគុលអុីរដូ្សន (H2)បងកពីអារូមអុីរដូ្សនចំនួនពីរ។ ម៉ាូបលគុលអុរសីុ្សន (O2) បងកពអីារូម 
អុរសីុ្សនចំននួពីរ។ ម៉ាូបលគុលទឹរ(H2O) បងកពីអារូមអុីរដូ្សនចំនួនពីរ និងអារូមអុរសីុ្សនចនំួនមយួ។ 
ម៉ាូបលគុលោបូនឌីអុរសីុរ (CO2) បងកពីអារូមោបូនចំននួមយួ នងិអារូមអុរសីុ្សនចំនួន2។ល។ ម៉ាូបលគុល 
ទងំបនោះមនិោនោរចងសមពន័នគីមពីីអារូមននម៉ាូបលគុលមយួបៅអារូមននម៉ាូបលគុលមយួបទ របទ គឺម៉ាូបលគុលនីមយួ  ៗ
បៅោចប់ោយ្ឡរៗពីគប ។ សោសធារុម៉ាូបលគុលភាគបរចើនបបងកើរបឡើងបោយសមពន័នរូវា៉ា ឡង ់ និងោន ភាព
របូជារងឹ រាវ នងិឧសម័ន។ ម៉ាូបលគុលរបុងភាពរបូជារាវ និងឧសម័នអាចោនចលនបោយបសរ ី ពីទីតាងំមយួបៅ 
មយួបទ រ ន។ ឧទហរណ៍្៖ ទឹរមយួ្រវបងកបឡើងពមី៉ាូបលគុលទឹរ (H2O) រាបោ់ន ្ដលម៉ាូបលគុលនីមយួៗ 
ោនចលនបោយបសរ ី រអិលបលើគប  នពីមួយបៅមួយបៅ សបពញនផធទឹរ។ ដូចគប ្ដរ ឧសម័នអុរសីុ្សន
អាចោនចលនបោយបសររីបុងខ្យល់។ 
 ម៉ាូបលគុល្ចរបចញជា៖ 

ក. ម ូេលគុលម ណូូអាតមូ៖ ជាម៉ាូបលគុល្ដលបងកបឡើងបោយអារូម្រមយួ របុងម៉ាូបលគុល។ ម៉ាូបលគុល 
ម៉ាូណូ្អារូមបរើរោនចំប ោះឧសម័នររមរមួោនបអលយូម(He) បណ្អុង(Ne) អារុង(Ar) រគីបរុង (Kr) និងបសណុ្ង 
(Xe) ជាបដើម។ 

ខ្. ម ូេលគុលឌីអាតមូ៖ ជារបបភទម៉ាូបលគុល្ដលបងកបឡើងបោយអារូមចំននួពីររបុងម៉ាូបលគុល។ ម៉ាូបល 
គុលឌីអារូមោនដូចជាអុីរដូ្សន (H2) អុរសីុ្សន (O2) អាសូរ (N2) អុីរដូ្សនរលរ(ួHCl) ោបូនម៉ាណូូ្អុរសីុរ 
(CO)។ល។ 

គ. ម ូេលគុលប ូលីអាតមូ៖ ជារបបភទម៉ាូបលគុល្ដលបងកបឡើងបោយអារូមចំននួបរចើន ។ ឧទហរណ៍្៖ 
ទឹរ(H2O) បអតាណុ្ល(C2H5OH) សករ(C12H22O11) ជាបដើម។ 

2.3. សម្សធាតុរឿម (បណដើញរឿម) 

 ររណី្សារធារុរងឹ(ជាបណាឋ ញរោម)ដូចជាអំបិលសូដយូមរលរ ួ ឬ អបំិលសមល (NaCl) ជាសោសធារុបងក 
បឡើងបោយសមព័ននអុីយ៉ាុងមិនសទិរបៅជាម៉ាូបលគុលបទ បរ ោះអារូម្ដលចូលផសំនីមួយៗ នបៅជាប់គប ជា  
បណាឋ ញរពមីយួបៅមយួគម ន្ដនរណំ្រ។់ ឧទហរណ៍្៖ របុងរោមអបំិលសមលមយួរគប ់ (ទំហំប៉ានុរគបខ់្ាច)់ 
បងកបឡើងបោយអារូមសូដយូម (Na) និងអារូមរលរ (Cl) រាបោ់នបៅបនថជាបគ់ប  នងិឆ្ល ស់គប ពីមយួបៅមយួជា 
បណាឋ ញ។ ដូបចបោះ របូមនថគមីី្ ដលបគសរបសរNaClរគន់្ រជានិមរិថសញ្ញដ បងាា ញពផីលបិ បចំនួនគររូ់ចបំផុរ 
របស់អារូមនីមយួៗ្ដលចូលផសរំបុងបណាឋ ញរោមប៉ាុបណាត ោះ។ របូមនថ្បបបនោះបគបៅថា របូមនថឯរតា (Formula 
Unit) ឬ របូមនថងាយ 2។ 
 
 
 

៣៦



 
 

  
 

             
 
 
 
 
 
 
គំរូម ូេលគុល      

 
3. ភាពរូបៃនរូបធាត ុ
 
 របូធារុោនភាពរបូសំាធន់ៗ ចំនួនបគីឺរងឹ រាវ នងិឧសម័ន។  
 

                
   របូធារុរងឹ      របូធារុរាវ                    របូធារុឧសម័ន 

 

 
ភាគលអិររបុ ងរបូធារុរងឹ      ភាគលអិររបុ ងរបូធារុរាវ     ភាគលអិររបុ ងរបូធារុឧសម័ន 

 
3.1. រូបធាតុរឹង 
 
 បយើង នជួបរ រស័យជាមយួនឹងរបូធារុរងឹរាល់នវងដូចជា អំបិលសមល ដុំវម រុ បៅអ ីចាន ឆ្ប ងំ បផោះ បមៅ 
អងករនំចាហួយ។ល។ ភាគលអិរបងក(អារូម ឬ ម៉ាូបលគុល) របស់រូបធារុរងឹសទិរបៅជិរគប ជាប់មួយរ្នលង និង 

ទឹក ោបូនឌ ី
អុរសីុរ 

គលុយរូស 
CH4(បមតាន) 

NaCl (អំបិលសមល) SiO2 (ខ្ាច)់  

គំរូសម្សធាតុរឿម (បណដើញរឿម)  
CH4 

៣៧



 
 

បោយសារមូលបហរុបនោះបហើយ បទើបបយើងអាចលូរចងអុលនដចូលរបុងអងគធារុរាវដូចជាទឹរ នបោយគម នបញ្ញា  
បរ ោះភាគលអិររបស់វា(ម៉ាូបលគុលទឹរ)អាច្ញរបចញពីគប បៅបពលបយើងោរច់ងអុលនដចូល។ 

 
ទឹរោនរបូរាងដូចវរទុ ្ដលផធុ រវា  

របូធារុរាវោនោឌចាស់ោស់ ប៉ាុ្នថោនរបូរាងមនិចាស់ោស់បទ។ របូរាងរបស់របូធារុរាវអារស័យ
តាមវរទុ្ដលផធុរវា។ ឧទហរណ៍្ ទឹរ 1លីររ បៅរបុងផថិលនឹងោនរាងដូចផឋិល ្របបើបគោរវ់ារបុងដបវានឹងោន 
រាងដូចដប។ បទោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយោឌរបស់វាបៅររាចណុំ្ោះ 1លីររដ្ដល។ 

ដូចរបូធារុរងឹ្ដរ របូធារុរាវររីោឌបៅបពលររូវរបើឋ ។ បយើងអាចពិនរិយបមើលពោីរ្របរបួលោឌរបស់ 
របូធារុរាវដូចជាទរឹបៅសីរុណ្ា ភាពខុ្សគប  ន តាមរយៈោរសបងករប្រមបរមួលរមពស់ទឹររបុងបំពង់្ រវ្ដល 
ភាជ បន់ឹងគរមបដប(ដប្រវ)មយួោនផធុរទរឹបពញ។ 

 
សីរុណ្ា ភាពបនធប ់  សីរុណ្ា ភាពទឹរបៅឋ  

3.3. រូបធាតុឧសម័ន 

 បយើងជួបរ រស័យជាមយួរបូធារុឧសម័នជាបរ ងរាល់នវងដូចជាបយើងររូវោរខ្យល់សរោបដ់រដបងាើមររូវោរ 
ខ្យល់សរោប់សប់រង់ម៉ាូរូ ររូវោរឧសម័នសរោប់ចមអិនអាហារជាបដើម។ រូបធារុ ឧសម័នភាគបរចើនគម នពណ៌្ 
(បមើលមិនប ើញ) គម នរលិន និងគម នរសជារិ។ ោនឧសម័នរិចរួចបំផុរ្ដលោនពណ៌្ បហើយ្ដលបយើងអាច
បមើលវាប ើញ។ តារាងាធងបរោមគឺជាឧសម័នោនពណ៌្៖ 
 

ឧសម័ន ពណ ៌
អាសូរឌីអុរសីុរ (NO2) ររហមបតាប រ 
ភលុយអរ (F2) នបរងរសាល 
រលរ (Cl2) នបរង 
របូម (Br2) ររហមបតាប រ 
អុីយ៉ាូដ សាវ យ 

 
 

របរមៀបគប តាមលំោប់លំបោយជាទរមង់ចាស់ោស់ បោយភាគលអិរនីមួយៗមិនអាចបិវើោរតល ស់បថូ រទីតាំង 
 នបទ។ បហរុបនោះ បគសបងករប ើញរូបធារុរងឹោនរូបរាង និងោឌបៅរបុងលមាចាស់ោស់ និងគម នោរ 
្របរបួល។ ឧទហរណ៍្ ដុំវមបៅ្រររារាង និងោឌរបស់វាជារោ់រ។់ បទោះបជីាបគោរវ់ារបុង្រវ ឬ បៅបលើរុ 
រប៏ោយ រវ៍ាមនិតល ស់បឋូររបូរាង ឬ ោឌរបស់វា្ដរ។ 
 បទោះបីជាអារូមរបរមៀបជរិៗគប  និងោនលំោបលំ់បោយចាស់ោស់បៅរបុងរបូធារុរងឹរប៏ោយ ប៉ាុ្នថ 
វាមនិោននយ័ថាអារូមទងំបនោះសទិរបៅ្ណ្នតាបប់ោយគម នបនសល់បៅចបនល ោះលមាបនោះបទ។ ដូចគប បៅនឹងរបូ 
ធារុរាវ និងឧសម័ន្ដរ រូបធារុរងឹោនចបនល ោះលមាវាងអារូម ឬ ភាគលអិរ្ដរ។ បយើងអាចសបងករ ឧទហរណ៍្ 
ងាយមួយ បោយរបរមៀបរគប់ លីបៅរបុងរបអប់បួនរជុងមួយឱ្យបពញ និងឱ្យោនលំោប់លំបោយបពលបនោះ 
បយើងនឹងសបងករប ើញវាបៅោនលមាបៅចបនល ោះ រគប ់លីទងំអស់។ បទោះបីជាបយើងរបរមៀបយា៉ា ងណា រប៏ៅ 
្រោនចបនល ោះលមាទងំបនោះ្ដរ។  រុភូរបនោះោនលរខណ្ៈដូចគប ចំប ោះោររបរមៀបអារូម ឬ ភាគលអិរបៅរបុង 
របូធារុរងឹ។ 

 
 
3.2. រូបធាតុរាវ 

របូធារុរាវរបុងជីវភាពរបចានំវងោនដូចជា ទរឹ បរបងឆ្ បរបងសំាង ទឹរបខ្មោះ ទរឹដូង។ល។ ភាគលអិរបៅ 
របុងរបូធារុរាវសទិរបៅជិរៗដូចររណី្របូធារុរងឹ្ដរ ប៉ាុ្នថវាមនិរបរមៀបគប តាមលំោបលំ់បោយជាទរមងជ់ារោ់រ ់
បទ។ បលើសពីបនោះភាគលអិរទងំបនោះោនចលនតល ស់ទីពីទីតាងំមយួបៅមយួ នបោយបសររីបុងអងគធារុរាវបនោះ។ 

សំណួររតទេះរ េះ 
 បរើភាគលអិរបងករបូធារុរងឹោនចលន្ដរ ឬបទ? 
 ភាគលអិរបងករបស់របូធារុរងឹរោ៏នចលន្ដរ ប៉ាុ្នថចលន្បបរញ័ំរ។ បៅបពលរបូធារុរងឹររូវ
របើឋ  ភាគលអិរបងករបស់វានឹងោនចលនរញ័ំរោន់្ រាធល ងំ បិវើឱ្យវាអាចបៅឃ្នល រៗពីគប ជាង
មុន។ បនោះជាមូលបហរុ្ដលរបូធារុរងឹររីោឌបៅបពលររូវរបើឋ ។ របសិនបបើបគបនថដុររបើឋ
របូធារុរងឹរហូរដល់ចំណុ្ចរោយរបស់វា បនោះភាគលអិរបងករបស់វាោនរញ័ំរោន់្ រាធល ងំរហូរ
អាចតល ស់ទីបោយបសរបីៅររទីតាងំបផសង ន។ បពលបនោះបយើងនឹងប ើញរបូធារុរងឹរោយ 
ោល យជាអងគធារុរាវ។ 

 
  របូធារុរងឹបពលររជារ ់ របូធារុរងឹបពលបៅឋ          ភាគលអិរបៅបពលរោយ 
 

៣៨



 
 

បោយសារមូលបហរុបនោះបហើយ បទើបបយើងអាចលូរចងអុលនដចូលរបុងអងគធារុរាវដូចជាទឹរ នបោយគម នបញ្ញា  
បរ ោះភាគលអិររបស់វា(ម៉ាូបលគុលទឹរ)អាច្ញរបចញពីគប បៅបពលបយើងោរច់ងអុលនដចូល។ 

 
ទឹរោនរបូរាងដូចវរទុ ្ដលផធុ រវា  

របូធារុរាវោនោឌចាស់ោស់ ប៉ាុ្នថោនរបូរាងមនិចាស់ោស់បទ។ របូរាងរបស់របូធារុរាវអារស័យ
តាមវរទុ្ដលផធុរវា។ ឧទហរណ៍្ ទឹរ 1លីររ បៅរបុងផថិលនឹងោនរាងដូចផឋិល ្របបើបគោរវ់ារបុងដបវានឹងោន 
រាងដូចដប។ បទោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយោឌរបស់វាបៅររាចណុំ្ោះ 1លីររដ្ដល។ 

ដូចរបូធារុរងឹ្ដរ របូធារុរាវររីោឌបៅបពលររូវរបើឋ ។ បយើងអាចពិនរិយបមើលពោីរ្របរបួលោឌរបស់ 
របូធារុរាវដូចជាទរឹបៅសីរុណ្ា ភាពខុ្សគប  ន តាមរយៈោរសបងករប្រមបរមួលរមពស់ទឹររបុងបំពង់្ រវ្ដល 
ភាជ បន់ឹងគរមបដប(ដប្រវ)មយួោនផធុរទរឹបពញ។ 

 
សីរុណ្ា ភាពបនធប ់  សីរុណ្ា ភាពទឹរបៅឋ  

3.3. រូបធាតុឧសម័ន 

 បយើងជួបរ រស័យជាមយួរបូធារុឧសម័នជាបរ ងរាល់នវងដូចជាបយើងររូវោរខ្យល់សរោបដ់រដបងាើមររូវោរ 
ខ្យល់សរោប់សប់រង់ម៉ាូរូ ររូវោរឧសម័នសរោប់ចមអិនអាហារជាបដើម។ រូបធារុ ឧសម័នភាគបរចើនគម នពណ៌្ 
(បមើលមិនប ើញ) គម នរលិន និងគម នរសជារិ។ ោនឧសម័នរិចរួចបំផុរ្ដលោនពណ៌្ បហើយ្ដលបយើងអាច
បមើលវាប ើញ។ តារាងាធងបរោមគឺជាឧសម័នោនពណ៌្៖ 
 

ឧសម័ន ពណ ៌
អាសូរឌីអុរសីុរ (NO2) ររហមបតាប រ 
ភលុយអរ (F2) នបរងរសាល 
រលរ (Cl2) នបរង 
របូម (Br2) ររហមបតាប រ 
អុីយ៉ាូដ សាវ យ 

៣៩



 
 

ភាគលអិររបស់ឧសម័នសទិរបៅឆ្ង យៗពីគប  នងិោនចលនបោយបសររីបុងលមា។ ដូចរបូធារុរាវ្ដររបូធារុ 
ឧសម័នោនរូបរាងមនិចាស់ោស់បទ វាអារស័យបៅតាមវរទុ្ដលផធុរវា។ ចំ្ណ្រោឌរបស់ឧសម័នោនោរ្របរបួល 
ាធល ងំអារស័យតាមសីរុណ្ា ភាព។ ោលណាសីរុណ្ា ភាពោន់្ រខ្ពស់ ឧសម័នររីោឌោន់្ រិំ។ ឧទហរណ៍្ រង ់
ឡាន ឬ ម៉ាូរូអាចផធុោះោលណាបគោរវ់ាបៅបរោមរបើឋ រពោះអាទិរយ ពីបរ ោះខ្យល់បៅរបុងបនោះររីោឌ ្ដលបិវើឱ្យ 
ប ោះបវ នរងម់៉ារូូមនិអាចទបទ់ល់នឹងសោព ិខ្យល់ ន។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សំណួររតទេះរ េះ 

  សំណួរ 
1. បរើរបូធារុរងឹ របូធារុរាវ និងរបូធារុឧសម័នោនលរខណ្ៈខុ្សគប យា៉ា ងដូចបមឋច? 
2. បរើរបូធារុាធងបរោមោនភាពរបូជាអវី? 

រ. ពពរ និង្ផសងពណ៌្សបចញពីរំបស វទឹរពុោះ  
ខ្. ្ផសងបពលដុរអុស 

3. បគថាអងគធារុរងឹិងនជ់ាងអងគធារុរាវ និងអងគធារុរាវិងនជ់ាងឧសម័ន។ បរើររឹមររូវឬបទ? ចូរពនយល់។ 
4. បរើឧសម័នរងនូវរោល ងំទំនញរបស់្ផនដីឬបទ? ចូរពនយល់។ 

 បំណករសាយ 
1. លរខណ្ៈខុ្សគប រវាងរបូធារុរងឹ របូធារុរាវ និងរបូធារុឧសម័ន 
 

 រូបធាតុរឹង រូបធាតុរាវ រូបធាតុឧសម័ន 
រូបរាង ចាស់ោស់ ដូចវរទុ ផធុ រវា ដូចវរទុ ផធុ រវា 
ម្ឌ ចាស់ោស់ ចាស់ោស់ ្របរបួលាធល ងំ អារស័យសីរុណ្ា ភាព 
បែណែន មិនអាចប្ណ្ត ន នបទ មិនអាចប្ណ្ត ន នបទ អាចប្ណ្ត ន ន 
ភាគលសទត សទិរបៅជិរគប  ោនរញ័ំរ 

្រមិនោនចលនបសរបីទ 
សទិរបៅជិរគប  ោនរញ័ំរ 
និងអាចចល័របោយបសរពីីទី
តាងំមយួបៅមយួបទ រ ន
របុ ងនផធរបូធារុរាវ 

សទិរបៅឆ្ង យពីគប  ោនរញ័ំរ និងបិវើ 
ចលនយា៉ា ងបលឿនបោយបសររីបុ ង
លមា 

ឿរហូរ មិនអាចហូរ នបទ។ 
ឧទហរណ៍្ោរបផធរ
ដីខ្ាចពី់្រវមយួបៅ
មយួបទ រ រគបខ់្ាច់
មិនហូរបទ ្រវារម្ល។ 

អាចហូរ ន អាចហូរ ន 

 

៤០



 
 

 

2. រ. ពពរអាចជាលាយភាពរូបរាវ និងរងឹបៅជាមួយគប ។ វាជារំណ្រ់ទឹររូចៗ្ដលអាចអ្ណ្ឋ ររបុ ង  
បរយិាោស ន្ដលបយើងអាចបមើលប ើញពណ៌្ស។ បពលសីរុណ្ា ភាពចុោះររជាររ់គបរ់គន ់ រំណ្រទឹ់ររូចៗ 
ទងំបនោះ នឹងបំ្បលងជារោមទឹររររូចៗ។ បៅបពលរណំ្រទឹ់រ ឬ រោមទឹររររមួផសគំប ោន់្ រិំបៅៗរហូរដល់ 
បរយិាោសមិនអាចរទ ន វានឹងធាល រចុ់ោះមបរោមវញិ របុ ងទរមងជ់ាបភលៀង។  

រសបដ ងគប ្ដរ ្ផសងពណ៌្ស្ដលភាយបចញពីរំបស វទឹរពុោះោនភាពរូបជារាវ។ បៅបពលទឹរពុោះ
បបងកើរ នជាចំហាយទឹរ្ដលោនភាពរបូជាឧសម័ន ភាយបចញពីរំបស វមរាធងបរៅជួបនឹងសីរុណ្ា ភាពទបជាង 
របុ ងរំបស វ បិវើឱ្យចំហាយឧសម័នបនោះរងរំណ្បញើសបៅជារំណ្រ់ទឹររូចៗ បហើយ្ដលនំឱ្យបយើងអាចបមើល 
ប ើញវាជា្ផសងពណ៌្ស។ បទោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ ្ផសងពណ៌្សបនោះងាយរោយ ររ់បុ ងបរយិាោសបៅវញិ 
បោយសាររំណ្រទឹ់ររូចៗទងំបនោះងាយនឹងហួរបៅជាចំហាយឧសម័នវញិរបុ ងបរយិាោស។ 
2. ខ្. ្ផសងបពលដុរអុស ោនភាពរបូរងឹ។ វាជាផងរ់បូធារុរងឹ្ដលបរើរបឡើងបណាឋ លមរពីចំបហោះមិនសពវ។ 
របូធារុរងឹបនោះោនទំហំរូចាធល ងំ្ដលអាចបហើរ រសាររ់បុ ងខ្យល់ ន និងអាចបតាងជាបនឹ់ងវរទុ បផសងបទ រ។ 
ឧទហរណ៍្ បៅជាបនឹ់ងដបំលូផធោះ យសមផូរបៅបោយផងព់ណ៌្បមម  (ផងោ់បូន) ្ដល នមរពី្ផសងបៅបពល 
ចមអិនអាហារ។ 
3. ោរ្ដលបយើងនិយាយថា អងគធារុរងឹិងនជ់ាងអងគធារុរាវ ឬ អងគធារុរាវិងនជ់ាងឧសម័ន អាចជាគំនិររចឡំ។ 
បគមិនអាចបរបៀបបិ បរបូធារុមយួិងនជ់ាង ឬ រសាលជាងមយួបទ របោយ្ផអរ្របៅបលើទមងនរ់បស់វា្រមយួមខុ្ 
ប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុ្នថបគររូវគិរពីោឌរបស់វាផង្ដរ។ ឧទហរណ៍្ ្ដរបគលរូចមយួបដើមជាអងគធារុរងឹ ប៉ាុ្នថវារសាល 
ជាងទឹរមយួ្រវ (0.5 L)។ ឧទហរណ៍្៖ ខ្យល់1000លីររ រ រដជាិងនជ់ាង្ដរ1គីឡូរោម។ ្ដរ 1Kg ទឹរ1Kg 
និងខ្យល់1Kg ោនទមងនប់សមើគប  ប៉ាុ្នថោឌរបស់វាខុ្សគប  (ខ្យល់1Kgបៅសីរុណ្ា ភាព25 0C និង សោព ិ1atm 
ោនចំណុ្ោះ840លីររ)។ បរោិណ្របស់របូធារុ្ដលោនរបុ ងោឌជារោ់រម់យួ បៅថាដងសីុ់បរ។ វាររឹមររូវ 
បបើសិនជាបគនិយាយថា អងគធារុោនភាពហាប់្ ណ្នជាងអងគធារុរាវ បហើយអងគធារុរាវោនភាពហាប ់ ្ណ្នជាង
អងគធារុរាវ។ 
4. ឧសម័នរជ៍ារបូធារុ បរ ោះវារោ៏នោឌ និងោ៉ា ស្ដរ។ ដូបចបោះ ឧសម័នររ៏ងនូវរោល ងំទំនញរបស់្ផនដី ដូចគប  
បៅនឹងរបូធារុ្ដលោនភាពរបូរងឹ និងរាវ្ដរ។ ឧទហរណ៍្ ប ៉ា ងប ៉ា ង្ដល នបញ្ចូ លឧសម័នអុីរដូ្សន វានឹង 
បហាោះបឡើងបលើ  បោយសារឧសម័នអុីរដូ្សនោនដងសីុ់បររូចជាងខ្យល់។ បទោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ រវ៏ាមិនអាច 
បហាោះបចញផុរពីបរយិាោសនន្ផនដីបៅរបុ ងលមាឆ្ង យ នបទ បរ ោះវារងនូវរោល ងំទំនញរបស់្ផនដី។ 
 

៤១



 
 

ងម្ងរៀនទ្យី2៖ បផ្ព្ម្បព្ម្លួរបូធាត ុ

វតថហបំណង 

- ពនយល់ពីប្រមរបួលរបស់របូធារុ 
- បរបៀបបិ បលរខណ្ៈខុ្សគប រវាងប្រមបរមួលរបូ នងិប្រមបរមួលគីម។ី 

 
 របូធារុទងំអស់ររមនឹងអាចបៅសទិរបសទរជាបរ ងរហូរណាស់ វាររូវ្រ្របរបួលបៅតាមបពលបវោ និង
លរខខ្ណ្ឍ នន។ ជាទូបៅរបូធារុោនប្រមបរមួលពីរយា៉ា ងគឺ ប្រមបរមួលរបូ និងប្រមបរមួលគីម។ី 

1. បែរមបរមួលរូប 

 ប្រមបរមួលរបូគឺជាោរ្របរបួលទងំឡាយណា្ដលមនិោនោរតល ស់បឋូរបនសភំាគលអិរ និងលរខណ្ៈ 
របស់របូធារុ ដូចជាោរ្របរបួលរទងរ់ទយ របូរាង ទំហ ំ ោររោយរបស់អងគធារុរងឹរបុងអងគធារុរាវ ោរបំ្បលង 
ពីរងឹបៅរាវ ពីរាវបៅឧសម័ន ពីឧសម័នមររាវ ពីរាវមរឧសម័នជាបដើម។ ជាទូបៅប្រមបរមួលរបូអាចបំ្បលងររឡប ់
បៅររភាពបដើមវញិ នបោយងាយរសួលបោយ មនិឆលងោររ់បរិរមមគីម។ី 
 ឧទហរណ៍្៖ 

- អំបិលសមល (NaCl) ររូវ នរោំយចូលបៅរបុងទរឹោល យជាទឹរអំបិល ប៉ាុ្នថវាបៅ្របងកបឡើងពី
អារូម Na និងCl ោនរស់ជារិនរប និងបៅោនលរខណ្ៈគីមដូីចរោមអំបិលរងឹដ្ដល។ មា៉ាង 
បទ រ បគអាចបំ្បលងទរឹអំបលិបៅជារោមអំបិលរងឹវញិបោយរហួំរ។ 

- សករសរោយរបុងទឹរបបងកើរ នជាទឹរសករ្ដលោនរស់ជារិ្ផអមដូចសករ្ដរ។ បគអាចបំ្បលង 
ទឹរសករឱ្យបៅជារោមសករវញិ នបោយវ ិិ ីរហួំរដូចររណី្ទឹរអំបិល្ដរ ប៉ាុ្នថបគមិនអាចដុរ 
របើឋ វាតធ ល់ជាមួយអណាឋ របភលើង នបទ បរ ោះវានឹងបិវើឱ្យសករបាធល ច។ បគររូវរហួំរបោយបរបើ 
ចំហាយទរឹ (សូមបមើលរបូបៅទំពរ័ 70សថីពីវ ិិ ីរហួំរ)។ 

- ទឹរអាច្របរបួលភាពរបូរបស់វាពីរងឹ(ទឹរររ)បៅរាវ ពរីាវបៅឧសម័ន(ចហំាយទឹរ) នងិរចាសមរ 
វញិ។ បទោះបីជាទឹរសទិរបៅរបុងភាពរបូណារប៏ោយ រវ៏ាបៅោនលរខណ្ៈជាទឹរ្ដលម៉ាូបលគុល 
របស់វាបងកបោយពីរអារូមអុីរដូ្សន និងមយួអារូមអុរសីុ្សន (H2O) ដ្ដល។ រគបរ់បូធារុ 
ទងំអស់សុទន្រោនប្រមបរមួលភាពរបូបៅវញិបៅមររវាង រងឹ រាវ និងឧសម័ន។ 

 
ោររោយ 

 
រពុំោះ 

៤២



៤៣



 
 

                
    ោរដុរអុស ឬិយូង      ោរបឡើង្រចោះ្ដរ  ចំបហោះឥនននៈបផសងៗ 

 
 

 

 

 

 

សំណួររតទេះរ េះ 

 សំណួរ 
1. បពលសូដយូមអុីរដុរសីុរ (NaOH) ឬ ោល់សយូមអុរសីុរ(រំប ររស់ CaO) រោយរបុ ងទឹររបើឋ ររូវ ន 
បបញ្ចញ ្ដលបិវើឱ្យនផធ្រវបឡើងបៅថ ។ ផធុយបៅវញិ បៅបពលជីអ៊ែុយបរ ៉ា (NH2)2CO) រោយរបុ ងទឹររបើឋ  
ររូវ នរសូប ្ដលបិវើឱ្យនផធ្រវចុោះររជារ។់ បរើលំនទំងំបនោះជាប្រមបរមួលរបូ ឬ ជាប្រមបរមួលគីមី? 
2. បរើលំនាំធងបរោមជាប្រមបរមួលរបូ ឬ គីមី? 
 រ. ោរទំ រ យរបុ ងោរ ់ គ. ោរដុរបឈើគូស 
 ខ្. ោរដុរបទ ន    . ោរបច នស៊ែុរ 

 បំណករសាយ 
1. ររណី្ោររោយរបុ ងទឹរននសូដយូមអុីរដុរសីុរ (NaOH) និងជីអ៊ែុយបរ ៉ា ((NH2)2CO) គឺជាប្រមបរមួល
របូបរ ោះ ប្រមបរមួលបនោះមិន នតល ស់បឋូ រលរខណ្ៈ ឬ បនសរំបស់វាបទ។ សូលុយសយុង្ដលទទួល ន
បៅ្រជាសូលុយ សយុងសូដយូមអុីរដុរសីុរ ឬ សូលុយសយុងអ៊ែុយបរ ៉ា។ បគអាចរហួំរទឹរ បដើមផីទទួល ន
រោមសូដយូមអុីរដុរសីុរ ឬ ជីអ៊ែុយបរ ៉ាវញិ ន។ 

ចំប ោះោររោយរបស់ោល់សយូមអុរសីុរ(រំប ររស់ CaO) របុ ងទឹរគឺជាប្រមបរមលួគីមីបរ ោះ
វា ន បបងកើរផលិរផល ឬ បនសវំមីគឺោល់សយូមអុីរដុរសីុរ(រំប រងាប ់Ca(OH)2) បហើយបគមិនអាចទទួល
 នោល់ សយូមអុរសីុរវញិ នបោយវ ិិ ីរហួំរទឹរ នបទ។ ផធុយបៅវញិ បដើមផី នោល់សយូមអុរសីុរវញិ 
បគររូវបិវើរបរិរមម បំ្បរោល់សយូមអុីរដុរសីុរបោយរបើឋ បៅសីរុណ្ា ភាព512 oC។ 
2. រ. ោរទំ រ យរបុ ងោរោ់នប្រមបរមួលរបូ និងប្រមបរមួលគីមីបរើរបឡើងទងំពីរ។  

បែរមបរមួលរូប៖ បពលទំ រ  យររូវ នបំ្បរបោយបិមញជាបំ្ណ្ររូចៗ បិវើឱ្យ្ខ្សប៉ាូលី្ម
របស់ អាមីដុងោច ់ជារំណារខ់្លីៗ។ 

បែរមបរមួលគីមី៖ ្ខ្សអាមីដុងររូវ នបំ្បរជាម៉ាូបលគុលសករងាយ (គលុយរូស) បោយសារអំបពើ
របស់ អងសីុ់មអាមីឡាសរបស់ទឹរោរ។់  រុភរូបនោះបងកឱ្យោនរសជារ់្ ផអមបៅបពលបយើងរំពុងទំ រ
រគប ់យ។ 

៤៤



 
 

 
  
 

 ខ្. ោរដុរបទ នជាប្រមបរមលួរបូ និងប្រមបរមួលគីមីបរើរបឡើងរបុ ងបពលជាមយួគប ។ 

 
 

បំ្បលងភាពរបូបពលបទ នបឆោះ  
 
2. គ. ោរដុរបឈើគូស គឺជាប្រមបរមួលគីមី បរ ោះដបំណ្ើ រោរបនោះបឈើគូស នបឆោះោល យជាិយូង ្ដលបគ 
មិនអាចបំ្បលងវាររឡបប់ៅលរខណ្ៈបដើមវញិបោយវ ិិ ីបំ្បលងរបូងាយ នបទ។ 
2.  . ោរបច នស៊ែុរ គឺជាប្រមបរមួលគីមី បរ ោះបៅបពលររូវរបើឋ  របូបរអុីនបៅរបុ ងស៊ែុរ នតល ស់បឋូ រ
រទងរ់ទយ បិវើឱ្យស៊ែុរបឡើងរងឹ។ ជាោរពិរ ប្រមបរមួលបនោះ បគមិនអាចបំ្បលងវាររឡបប់ៅជាស៊ែុរបៅវញិ
 នបទ។ 
 

៤៥



 
 

ងម្ងរៀនទ្យី3៖ ចំផ្ណរថាន រ់ននរបូធាត ុ

វតថហបំណង 

- ពនយល់ពីលរខណ្ៈពិបសសបផសងៗរបស់របូធារុបរៅពីភាពរបូរងឹ រាវ និងឧសម័ន។ 
- ពណ៌្ន នពីបបរមើបរោស់របស់របូធារុននរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង បៅតាមលរខណ្ៈពិបសស
របស់វានីមយួៗ។ 

1. ចំែណកថ្នើក់ៃនរូបធាត ុ

 បរៅពីភាពរបូរងឹ រាវ និងឧសម័ន បគអាចបិវើចំ្ណ្រថាប ររ់បូធារុបៅតាមលរខណ្ៈពិបសសរបស់វា
មយួចំនួន បផសងបទ រ។ 

ក. របលង 

 
 
វាជាសមរទភាពរបស់របូធារុទបទ់ល់នងឹោរឆូរ។ បយើងអាចសបងករបោយយរអងគធារុរងឹពីរបផសងគប ឆូរគប មឋង 
ោប រ។់ អងគធារុរងឹ្ដលោនរបឹងាធល ងំជាងនឹងបបងកើរសាប មឆូរបៅបលើអងគធារុរងឹ្ដលោនរបឹងបខ្ាយជាង។ 

ខ្. ភាពយឺត 
វាជាសមរទភាពរបស់របូធារុ្ដលអាចយឺរ នងិអាចររឡបម់រររភាព 

បដើមវញិបៅបពលបគទញ។ ភាពយឺរខុ្សពីភាពយារររង់ភាពយារមិនអាច 
ររឡបប់ៅររសាទ នភាពបដើមវញិ នបទ។ ឧទហរណ៍្៖ បៅស៊ែូរងោនលរខណ្ៈ 
យឺរ ប៉ាុ្នថវង ់ល សធិច ោនលរខណ្ៈយារ។ 

        

 
គ. លកខណៈពត់បាន 
វាជាសមរទភាពរបស់រូបធារុ្ដលអាចទន់ ឬ បោង្រមនិ រោ់លណាបគពុរវា។ 

បគអាច បរបៀបបិ បលរខណ្ៈពរ ់នរបស់របូធារុ បោយសបងករពីលំងារមុំ្ ដលបបងកើរបោយ 
ោរោរព់យួររូន ទមងនប់ៅ្ផបរាធងចុងោខ ងននរបូធារុ។ 

 

វ ិិ ីងាយបរបៀបបិ បរបឹងអងគធារុរងឹ  

ភាពយឺររបស់បៅស៊ែូរង  

ភាពពរ ់ន  

៤៦



 
 

ឃ. ភាពហតូំលួសបាន 
វាជាសមរទភាពរបស់របូធារុ្ដលបគអាចបិវើវាឱ្យបៅជា្ខ្សលួស នបោយមនិ 
 រ់្ បរ។ ឧទហរណ៍្៖ ្ខ្សលួស្ដរ ឬ ្ខ្សទង់្ ដង (្ខ្សបភលើង)។ 

ង. ភាពែផបាន 
វាជាសមរទភាពរបស់របូធារុ្ដលបគអាចដំបដើមផបីឋូររទងរ់ទយជារាង

បផសងៗ នបោយមិន្បរ រ់។ ឧទហរណ៍្៖ បោហៈោសបគអាចដំជា 
ជបញ្ជ ៀន បហើយ្ដរបគអាចដឱំ្យសំ្ប៉ារ ន។ 

 ច. ឿរចមលងកេ ដ្ើ 
វាជាសមរទភាពរបស់រូបធារុ្ដលអាចចមលងរបើឋ  ន។ 

បគអាចបរបៀបបិ បសមរទភាពចមលងរបើឋ របស់របូធារុជាបោហៈ នតាមរយៈ 
ោរសបងករោររោយរបស់ររមនួបទ នបៅបលើចងកឹោះបោហៈដូចបងាា ញរបុងរបូ
ាធងសាឋ ំ។ រគប ់លី ឬ រគប ់ល់រូចៗររវូ នបិរភាជ បប់លើចងកឹោះបោហៈរបបភទ 
ខុ្ស  ៗ គប បោយររមួនបទ ន។ ចងកឹោះបោហៈទំងអស់ររូវ នភាជ ប់បៅនឹងដុំ 
បោហៈ មយួរមួគប ។ បៅបពលបគដុររបើឋ ដុំបោហៈ របើឋ ររូវតល ស់ទីបៅតាម 
ចងកឹោះ្រវនីមយួៗបិវើឱ្យរគប ់លី ឬ រគប ់ល់រូចៗ្ដល នបរិភាជ បប់លើចងកោឹះ 
បោហៈធាល រ ់ចុោះបោយសារររមនួបទ នរោយ។ បគអាចបរបៀបបិ បសមរទភាព 
ចមលងរបើឋ របស់ចងកឹោះបោហៈនីមយួៗបោយ សបងករបមើលចំនួនរគប ់លី ឬ រូន 
 ល់ ្ដល នធាល ររ់បុងរយៈបពលដុររបើឋ ណាមយួ។ 

 ឆ. ឿរចមលងចរនតអគគទសន ី
វាជាសមរទភាពរបស់របូធារុ្ដលអាចចមលងចរនថអគគិសនី ន។ បគអាច 

សបងករសមរទភាពចមលងចរនថអគគិសនីរបស់រូបធារុ នតាមរយៈភាពភលឺរបស់
អំពូល ្ដល នភាជ បជ់ាមយួនឹងវមពិល។ 

ជ. ចំណចុរលាយ 
ចំណុ្ចរោយគឺជាសីរុណ្ា ភាព្ដលបិវើឱ្យរបូធារុមយួបឋូរភាពរបូពីរងឹ

បៅរាវ។ រូបធារុសុទនបផសងគប  ោនចំណុ្ចរោយជារ់ោរ់ខុ្សៗ គប ។ 
ឧទហរណ៍្៖ ទឹរសុទន(ទឹរររ)រោយបៅសីរុណ្ា ភាព 0oC អំបិលសមលរោយ 
បៅ 801oC។ ចំណុ្ចរោយ និងចណុំ្ចរំណ្ររបស់របូធារុ សុទនមយួោន
សីរុណ្ា ភាពដូចគប ។ ឧទហរណ៍្ ទឹរររបៅសីរុណ្ា ភាព 0oC និងទរឹរររ ៏
រោយបៅ 0 oC្ដរ។ 

 
 

បរសថចមលងរបើឋ
របស់បោហៈ 

បោហៈរោយ 

្ដរអាចដឱំ្យសំ្ប៉ារ ន  
 

  ្ខ្សបោហៈទង់្ ដង 

 

បរសថចមលងចរនថអគគិសនីរបស់ 
សារធារុ 

៤៧



 
 

ទឹរពុោះ  

ឈ. ចណំុចរំពេុះ 

ចំណុ្ចរពុំោះគឺជាសីរុណ្ា ភាព្ដលរបូធារុមយួចាបប់ផឋើមពុោះ (បឋូរភាពរបូព ី
រាវបៅឧសម័ន)។ ដូចចំណុ្ចរោយ្ដរ របូធារុសុទនខុ្សគប ោនចំណុ្ចរពុំោះខុ្ស 
គប ។ ឧទហរណ៍្ ទរឹសុទនោនចំណុ្ចរពុំោះ 100 oCបអតាណុ្លោនចំណុ្ចរពុំោះ 
78oC។ បគអាចរណំ្រច់ំណុ្ចរពុំោះរបស់ទឹរ នបោយោទំឹរ និងវាស់បោយ្ទរ 
ម៉ាូ្ម៉ារ។ ចណុំ្ចរពុំោះ(រាវ-ឧសម័ន) និងចំណុ្ចរំណ្ជាបញើស (ឧសម័ន-រាវ) របស់របូ 
ធារុសុទនមយួោនសីរុណ្ា ភាពបសមើគប ។ 

ញ. ដង់សុេីត 
ដងសីុ់បរគឺជាផលបិ បោ៉ា សបលើោឌរបស់របូធារុ។ ាធប រដង ់

សីុបរអាចគិរជា g/cm3 ឬ kg/m3។ ឧទហរណ៍្៖ ទឹរបៅ 25 oC ោន 
ដងសីុ់បររប្ហល 1 g/cm3។ បគរអ៏ាចអាចរំណ្រ ់នថារបូធារុមយួ 
ោនដងសីុ់បររូចជាង ឬិជំាងទឹរបោយវ ិិ ីសបងករថាបរើវា “អ្ណ្ឋ រ” 
ឬ “លិច” របុងទរឹ។ ចំប ោះរបូធារុ្ដលមនិោនរបរិរមមជាមយួទឹរ ឬ
មនិរោយរបុងទឹរ បគអាចរំណ្រដ់ងសីុ់បររបស់វាតាមរយៈោរបិវើផល
បិ បោ៉ា ស្ដល នពីោរវលងឹបោយបរបើជញ្ជ ីង និងោឌ្ដល នពីោរ 
វាស់តាមរយៈោរបរើនបឡើងនូវរមពស់ទឹរបៅរបុងសីុឡាងំរររិ។ 

 
ោររំណ្រដ់ងសីុ់បររបូធារុបិ បនឹងទឹរ   
 
 
 
 
 

ោឌទរឹបរើនជាោឌរូ
បធារុ្ដលចងវ់ាស់ 

ោរវាស់ោឌវរទុ រងឹ  

៤៨



 
 

2. បេរមើបរម្ស់រូបធាតុកនហងជវីភាពរស់េៅរបោំៃថៃ 

 របូធារុទងំអស់សុទន្រោនសាររបបយាជនច៍ំប ោះជីវភាពរស់បៅរបចានំវង។ បគបរបើរ ស់របូធារុបៅតាម 
លរខណ្ៈពិបសសរបស់វាខុ្សៗគប របស់វា។  
 
ឧទហរណ៍្៖ 

- ខ្យល់ោនលរខណ្ៈរសាល នងិអាចប្ណ្ត ន ន បគបរបើវាសរោបប់ញ្ចូ លរបុងរងរ់វយនថម៉ាូរូ ល់ ឬ 
ប ងខ្យល់។ 

- ្ដរោនលរខណ្ៈរងឹ ដូបចបោះបគបរបើវាសរោបោ់រសាងសង។់ បោយសារវាងាយ្រចោះបៅរបុងខ្យល់បគ 
ររូវោរ រវាបោយោរោបថាប ។ំ មា៉ាងបទ របគបរបើវាជាឧបររណ៍្ចមអនិដូចជាឆ្ប ងំខ្ធោះ បោយសារ 
វាអាចចមលងរបើថ  នលអ។ 

- ជ័រររូវ នបគបរបើបិវើជាទុបយាទឹរបរ ោះវារសាល និងមិនរងរំណូ្ររបុងបរយិាោស។ បគរ៏បរបើវា
សរោបប់រសាប្ខ្សបភលើង បរ ោះវាមនិចមលងចរនថអគគិសនី ឬ របើឋ ។ 

- បោហៈទង់្ ដងររូវ នបគបរបើបិវើជា្ខ្សបភលើង បរ ោះវាចមលងចរនថអគគិសនី នលអ។ 
- ោសបគបរបើវាជាបរគឿងអលងាក រ បរ ោះវាោនពណ៌្សាអ រ នងិអាចររាទុរ នយូរបោយមនិរងរំណូ្រ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សំណួររតទេះរ េះ 
1. បហរុអវី នជាបគមិនយរ្ដរបិវើជាបរគឿងអលងាក រ? 
2. បហរុអវី នជាបគបរបើិយូង(រោភីរ)បិវើជាបណ្ឋូ លវមពិល? 
បំណករសាយ 
1. ្ដរជាបោហៈ ្ដលោនពណ៌្ដូចបោហៈរ រ។់ បគអាច្ផរ ឬ ហូរវាជាលួស នដូចបោហៈបផសង 
បទ រ្ដរ ប៉ាុ្នថបោហៈ្ដរងាយរងរំណូ្ររបុ ងបរយិាោស (ងាយបឡើង្រចោះ) ជាបហរុបិវើឱ្យវាងាយពុរផុយ  
ឬ បឋូ រពណ៌្មិនសាអ រ។ ដូបចបោះ បគមិនបរបើវាបិវើជាបរគឿងអលងាក របទ។ 
2. ិយូងជាអបោហៈពិបសសមយួរបបភទខុ្សពីអបោហៈដនទបទ រ។ វាអាចមលងចរនថអគគិសនី នលអ ខ្ណ្ៈ 
្ដលអបោហៈបផសងៗមិនោនលទនភាពចមលង ន។ បគបរបើវាបិវើជាបណ្ឋូ លវមពិល (បអឡិចររូរវមពិល)បរ ោះ 
វាោនលរខណ្ៈពិបសសពីរយា៉ា ងគឺ (1)វាអាចចមលងចរនថអគគិសនី នលអ និង(2)វាមិនរងរបរិរមមបពលវមពិល 
ដបំណ្ើ រោរ ្ដលបគបៅវាថាបអឡិចររូរនិចល។ 

 
 

ទឹរពុោះ  

ឈ. ចណំុចរំពេុះ 

ចំណុ្ចរពុំោះគឺជាសីរុណ្ា ភាព្ដលរបូធារុមយួចាបប់ផឋើមពុោះ (បឋូរភាពរបូព ី
រាវបៅឧសម័ន)។ ដូចចំណុ្ចរោយ្ដរ របូធារុសុទនខុ្សគប ោនចំណុ្ចរពុំោះខុ្ស 
គប ។ ឧទហរណ៍្ ទរឹសុទនោនចំណុ្ចរពុំោះ 100 oCបអតាណុ្លោនចំណុ្ចរពុំោះ 
78oC។ បគអាចរណំ្រច់ំណុ្ចរពុំោះរបស់ទឹរ នបោយោទំឹរ និងវាស់បោយ្ទរ 
ម៉ាូ្ម៉ារ។ ចណុំ្ចរពុំោះ(រាវ-ឧសម័ន) និងចំណុ្ចរំណ្ជាបញើស (ឧសម័ន-រាវ) របស់របូ 
ធារុសុទនមយួោនសីរុណ្ា ភាពបសមើគប ។ 

ញ. ដង់សុេីត 
ដងសីុ់បរគឺជាផលបិ បោ៉ា សបលើោឌរបស់របូធារុ។ ាធប រដង ់

សីុបរអាចគិរជា g/cm3 ឬ kg/m3។ ឧទហរណ៍្៖ ទឹរបៅ 25 oC ោន 
ដងសីុ់បររប្ហល 1 g/cm3។ បគរអ៏ាចអាចរំណ្រ ់នថារបូធារុមយួ 
ោនដងសីុ់បររូចជាង ឬិជំាងទឹរបោយវ ិិ ីសបងករថាបរើវា “អ្ណ្ឋ រ” 
ឬ “លិច” របុងទរឹ។ ចំប ោះរបូធារុ្ដលមនិោនរបរិរមមជាមយួទឹរ ឬ
មនិរោយរបុងទឹរ បគអាចរំណ្រដ់ងសីុ់បររបស់វាតាមរយៈោរបិវើផល
បិ បោ៉ា ស្ដល នពីោរវលងឹបោយបរបើជញ្ជ ីង និងោឌ្ដល នពីោរ 
វាស់តាមរយៈោរបរើនបឡើងនូវរមពស់ទឹរបៅរបុងសីុឡាងំរររិ។ 

 
ោររំណ្រដ់ងសីុ់បររបូធារុបិ បនឹងទឹរ   
 
 
 
 
 

ោឌទរឹបរើនជាោឌរូ
បធារុ្ដលចងវ់ាស់ 

ោរវាស់ោឌវរទុ រងឹ  

៤៩



 
 

ជំពូរ2៖ សារធាតសុទុ្យធ និរលាយ 

ងម្ងរៀនទ្យី1៖ សារធាតសុទុ្យធ 

វរទុបំណ្ង 
- ពណ៌្ននិយមនយ័ននសារធារុសុទនធារុ នងិសោសធារុ។ 
- បងាា ញ នពីលរខណ្ៈខុ្សគប រវាងធារុ និងសោសធារុ។ 

 របូធារុមយួចំននួ្ដលបយើងជួបរបទោះ និងបរបើរ ស់របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវងជាសារធារុសុទន ដូចជា 
ោស ទង់្ ដង រោភរី(បណ្ឋូ លវមពិល ឬ បមម នដ) អាលុយមញី៉ាូ ម ទរឹសុទន អំបិលសមល។ល។ សារធារុសុទនោន 
ចំណុ្ចរោយ ឬ ចំណុ្ចរពុំោះជារោ់រ ់ ្ដលជាអរថសញ្ញដ ណ្របស់វានីមយួៗ។ ឧទហរណ៍្៖ បអតាណុ្លោន 
ចំណុ្ចរពុំោះ 78 oC1, ទឹរសុទនោនចណុំ្ចរពុំោះ 100 oC។ សារធារុសុទនបងកបឡើងបោយសារធារុ្រមយួរបបភទ។ 
សារធារុសុទនអាចជាធារុ ឬ ជាសោសធារុ។ 

1. ធាត ុ

ធារុគឺជាសារធារុ្ដលបងកបោយអារូម្រមយួរបបភទ។ ឧទហរណ៍្៖  
- ្ដរគឺជាធារុ បរ ោះរបុង្ដរមយួដុំបងកបោយអារូម្ដរសុទន មនិោនអារូមអវីបៅោយឡំ 
ជាមយួបទ។ 

- ោសគឺជាធារុ បរ ោះវាផសបំឡើងពីអារូមោស្រមយួរបបភទរបុងោសសុទនមយួដុ។ំ 
- ឧសម័នអុីរដូ្សន (H2) គឺជាធារុ បរ ោះវាបងកបោយអារូមអុីរដូ្សន្រមយួមុខ្គររ់បុងម៉ាូបល 
គុលរបស់វា។ 

សពវនវងបគររប ើញធារុគីមរីហូរដល់ 118 របបភទខុ្សៗគប បៅបលើ្ផនដីបយើងបនោះ។ បយើងអាចសាគ ល់ 
បឈាម ោះ និងលរខណ្ៈមូលោឌ នរបស់ធារុទងំបនោះ នតាមរយៈតារាងខ្ួបននធារុគីម។ី 

៥០



 
 

 
តារាងខ្ួបននធារុគីមី  

2. សម្សធាត ុ

ធារុ្ដលសទិរបៅជាធារុសុទនរបុងិមមជារ ិដូចជាោស រ រ ់ទង់្ ដង អរុសីុ្សន អាសូរជាបដើម គឺបោយ 
សារធារុទងំបនោះោនសរមមភាពគីមបីខ្ាយ។ ោននយ័ថាវាមនិងាយរងរបរិរមមជាមយួធារុដនទបដើមផបីបងកើរជា 
សោសធារុបទ។ បៅរបុងិមមជារិ ធារុភាគបរចើនចូលផសជំាមយួធារុបផសងបទ របបងកើរជាសោសធារុ។ ឧទហរណ៍្ 
របុងិមមជារិ្ដរសទិរបៅជាសោសធារុ្រ ៉ា ដូចជា្រ ៉្ាដរោ៉ា បញ៉ាទិច (Fe3O4) ធារុោល់សយូមសទិរបៅជាោល់សយូម 
ោបូណារ (CaCO3) វមរំប រ។ 
 សោសធារុគឺជាសារធារុ្ដលបងកបឡើងពីអារូមពីរ ឬបរចើនរបបភទរបុងបនសមំ៉ាូបលគុលរបស់វា។ របូធារុ
្ដលបយើងបរបើរ ស់របចានំវងសុទនសឹង្រជាសោសធារុ។ 
 ឧទហរណ៍្៖ 

- ទឹរ (H2O) ជាសោសធារុបរ ោះវាបងកបឡើងបោយអារូមពរីរបបភទគឺ អារូមអុីរដូ្ សន និង 
អារូមអុរសីុ្សន។ 

- អំបិលសមល ឬ សូដយូមរលរ ួ(NaCl) ជាសោសធារុ បរ ោះវាបងកបឡើងបោយអារូមពីររបបភទ 
គឺអារូមសូដយូម និងអារូមរលរ។ 

សំណួររតទេះរ េះ 
 

 សំណួរ 
បរើរបូធារុាធងបរោមជាម៉ាូបលគុល បណាឋ ញរោម ធារុ សោសធារុ សារធារុសុទន ឬ ជាលាយ?        
- ទឹរ(H2O) សករ(C12H22O11) វមរំប រ(CaCO3) ទឹរអបិំល ឧសម័នអុរសីុ្សន (O2) ខ្យល់។ 

៥១



 
 

 ដបំណាោះរសាយ 
 

- ទឹរ សករ និងអុរសីុ្សន ជាម៉ាូបលគុល បរ ោះសារធារុទងំបនោះបងកបឡើងបោយអារូមចូលផសគំប ជា 
ម៉ាូបលគុលបៅោចប់ោយ្ឡរៗពីគប ។ 

 

                                                     
                    ម៉ាូបលគុលទឹរ                        ម៉ាូបលគុលសករ                             ម៉ាូបលគុលអុរសីុ្សន 

 

- វមរំប រជាបណាឋ ញរោម បរ ោះសារធារុបនោះបងកបឡើងបោយអារូមសទិរបៅបនថភាជ បគ់ប ជា
ពីមយួបៅមយួ ជាបណាឋ ញ។ 

 
ទរមងរ់ោមោល់សយូមោបណូារ (CaCO3 )  

- ឧសម័នអុរសីុ្សនជាធារុ បរ ោះវាបងកបឡើងបោយអារូម្រមយួរបបភទ គឺអារូមអរុសីុ្សន។ 
- ទឹរសករ និងវមរំប រជាសោសធារុ បរ ោះសារធារុទងំបនោះបងកបឡើងបោយអារូមបរចើនរបបភទ។ ទឹរបងក 
បឡើងបោយអារូមអុីរដូ្សន និងអារូមអុរសីុ្សន។ វមរំប របងកបឡើងបោយអារូម ោល់សយូម ោបូន 
និង អុរសីុ្សន។ 

- ទឹរ សករ វមរំប រ និងឧសម័នអុរសីុ្សនជាសារធារុសុទន បរ ោះសារធារុទងំបនោះមិនសទិរបៅ ោយ
ឡំជាមយួ សារធារុដនទបទ របទ។ ឧទហរណ៍្ សារធារុទឹរបងកបឡើង្រពីម៉ាូបលគុលទឹរទងំអស់។ 
ដូចគប ្ដរចំប ោះ សករ វមរំប រ និងអុរសីុ្សន។  

- លាយ៖ ទឹរអំបិល និងខ្យល់ បរ ោះវាបងកបឡើងពីសារធារុពីរ ឬ បរចើនបៅោយឡំគប ។ ទឹរអបិំល
បងកបឡើង ពីទឹរ និងអំបិល។ ខ្យល់បងកបឡើងពីឧសម័បជាបរចើនដូចជាអាសូរ អរុសីុ្សន ោបូនឌីអុរសីុរ 
។ល។ 
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ងម្ងរៀនទ្យី2៖ លាយ 

វតថហបំណង 

- ពណ៌្ន នពីនិយមនយ័លាយ 
- បងាា ញពីលរខណ្ៈរបស់លាយ 
- បរបៀបបិ បពីលរខណ្ៈខុ្សគប រវាងលាយបសមើសាច ់លាយមនិបសមើសាច ់និងសូលុយសយុង។ 

1. នទយមន័យ 

 លាយបងកបឡើងបោយសារធារុសុទនពីរ ឬបរចើនបៅោយឡំគប  ប៉ាុ្នថវាគម នរបរិរមមគីមនីឹងគប បទ។ របូធារុ 
្ដលបៅជុំវញិខ្លួនបយើង រមួទងំវរទុ្ដលបយើងបរបើរ ស់របចានំវងសុទនសឹង្រជាលាយ។ ឧទហរណ៍្៖ ទឹរបខ្មោះ 
ទឹរសីុអុីវ ទឹរររ ីខ្យល់ បបរុង រុ ទូរ បៅអី។ល។ 

2. លកខណៈលើាយ 

 លរខណ្ៈសំាធនរ់បស់លាយគឺ សារធារុបងករបស់វាមនិោនរបរិរមមជាមយួគប បទ បបើបទោះជាវាបៅោយ 
ឡំគប រប៏ោយ។ បលើសពីបនោះបៅបទ រ បគអាច្ញរសារធារុបងករបស់លាយបដើមផ ីនជាសារធារុសុទនររឡប ់
មរវញិបោយវ ិិ ីរបូងាយដូចជាវ ិិ ី្រង វ ិិ ីបរចាោះ វ ិិ ីរហួំរ និងវ ិិ ីបណិំ្ររបភាគជាបដើម។  

ឧទហរណ៍្៖ បគរោំយអំបលិរបុងទឹរ នជាលាយអបំលិ និងទឹរ ្ដលបគបៅថាទឹរអំបិល។ បទោះជា 
អំបិលរោយ រប់មើលមនិប ើញរប៏ោយ វាបៅ្រររារស់ជារិនរបដ្ដល។ បបើបគយរទឹរអបំិលបៅរហួំរបោយ 
ដុររបើឋ  បគនឹងទទួល នរោមអំបិលសុទនររឡបម់រវញិ។ 

3. របេភទលើាយ 

ជាទូបៅបគ្ចរលាយជាពីររបបភទគឺ លាយបសមើសាច ់នងិលាយមនិបសមើសាច។់ 

3.1 លើាយេសមើសាច ់

 លាយបសមើសាចជ់ារបបភទលាយ ្ដលបគមនិអាច្ញរសោគ ល់របបភទសារធារុបងករបស់វា នបទោះ 
បីបគបរបើ្រវពរងីរដូចជាមរីរទូសសនរ៍ប៏ោយ។ លាយបសមើសាចោ់នលរខណ្ៈថាល  (ររណី្រាវ) នងិោនតស្រ 
មយួ។ លាយបសមើសាចោ់នដូចជាទឹរអំបិល ទឹរសករ ទរឹររី ទរឹសមុរទ ខ្យល់ សាព ន(់សំបោហៈទង់្ ដង និង 
ស័ងកសី)។ល។ 
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3.2 លើាយមទនេសមើសាច ់

 លាយមនិបសមើសាចជ់ារបបភទលាយ្ដលបគអាច្ញរសោគ ល់របបភទសារធារុបងករបស់វា នបោយ 
្ភបរ ឬ បោយឧបររណ៍្ពរងីរបផសងៗដូចជា្រវពរងីរ ឬ មរីរូទសសន។៍ លាយមនិបសមើសាចោ់នដូចជា សមល 
ប្ងអម បបរុង ជាលាយមនិបសមើសាចប់រ ោះបគអាចបមើលប ើញសារធារុបងករបស់វា។ រររវលិវល់របុងទឹរ ដូចជា 
ទឹរលអររ់ជ៏ាលាយមនិបសមើសាច់្ ដរ។ 
 

 
ដារោមបំ្ណ្ង្ចររបូធារុ 

បៅរបុងវទិាសាស្តសថ បគរអ៏ាចបៅលាយបសមើសាចថ់ាជាសូលុយសើយហង ន្ដរ។ សូលុយសយុងបងកបឡើង 
បោយសារធារុរោយ និងសារធារុរោំយ។ សារធាតរុលាយ ជាសារធារុ្ដលរោយរបុងអងគធារុរោំយ។ 
ផធុយបៅវញិ សារធាតុរំលាយ ជាសារធារុ្ដលអាចរោំយសារធារុរោយ ន។ 

ឧទហរណ៍្៖ រោមអំបិលសមល (រងឹ) រោយរបុងទឹរបបងកើរជាលាយបសមើសាច ់ ឬ សូលុយសយុងននទឹរ 
អំបិល។ ទរឹជាអបររោំយអបំិល ដូបចបោះវាជាសារធារុរោំយ ចំ្ណ្រឯរោមអំបលិរោយរបុងទឹរ ដូបចបោះវាជា 
សារធារុរោយ។ 

សូលុយសយុង ោនបីរបបភទគឺ សូលុយសយុងរងឹ សូលុយសយុងរាវ និងសូលុយសយុងឧសម័ន បហើយជាទូបៅ 
សោសភាពបងកណា្ដលោនបរោិណ្បរចើនជាងបគរបុងលាយបសមើសាចប់គចារទុ់រថាវាជាសារធារុរោំយ។ 

សូលុយសយុងរងឹ បងកបឡើងពសីារធារុរោំយ នងិសារធារុរោយជាអងគធារុរងឹដូចគប ។  
ឧទហរណ៍្៖ 

រូបធារុ 

លាយ សារធារុសុទន 

ធារុ សោសធារុ លាយបសមើសាច ់ លាយមនិបសមើសាច ់
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- សាព នជ់ាសូលុយសយុងរងឹ្ដលបងកបឡើងពីបោហៈស័ងកសី (33%) រោយជាមយួបោហៈទង់្ ដង 
(67%)។ ដូបចបោះស័ងកសីជាសារធារុរោយ រឯីបោហៈទង់្ ដងជាសារធារុរោំយ។  

- ្ដរ្វបជាសូលុយសយុងរងឹ្ដលបងកបឡើងពីោបូន (2.1%) និងបោហៈ្ដរ (97.9%)។ ដូបចបោះ្ដរ 
ជាសារធារុរោំយ រឯីោបនូជាសារធារុរោយ។ 

សូលុយសយុងរាវ បងកបឡើងពសីារធារុរោំយជាអងគធារុរាវ និងសារធារុរោយអាចជាអងគធារុរងឹ រាវ ឬ 
ឧសម័ន។ បគ្ចរសូលុយសយុងរាវជាពីររបបភទគឺ សូលុយសើយហងពទត នទងសូលុយសើយហងកូឡឡអ ៊ីត ្ដលនងឹសិរា 
បៅចំណុ្ចបនធ ប។់ 

ឧទហរណ៍្៖ 
- ទឹរសករជាសូលុយសយុងរាវ ្ដលបងកបឡើងបោយទឹរ (សារធារុរាវ) ជាសារធារុរោំយ និងសករ 
(សារធារុរងឹ) ជាសារធារុរោយ។ 

- រសាជាសូលុយសយុងរាវ ្ដលបងកបឡើងបោយទឹរ (សារធារុរាវ) ជាសារធារុរោំយ និងបអតាណុ្ល 
(សារធារុរាវ) ជាសារធារុរោយ។ 

- ទឹរសូោជាសូលុយសយុងងរាវ ្ដលបងកបឡើងបោយទឹរ(អងគធារុរាវ)ជាសារធារុរោំយ និងឧសម័ន 
ោបូនឌីអរុសីុរ (សារធារុឧសម័ន) ជាសារធារុរោយ។ 

សូលុយសយុងឧសម័ន បងកបឡើងបោយសារធារុរោំយ នងិសារធារុរោយជាសារធារុឧសម័ន។
ឧទហរណ៍្៖ ខ្យល់ជាសូលុយសយុងឧសម័ន្ដលោនឧសម័នអាសូរ (78%) ជាសារធារុរោំយ និងឧសម័ន 

បផសងៗបទ រជាសារធារុរោយ។ 

3.3 សូលុយសើយហងពទត 

សូលុយសយុងពិរគឺជាលាយបសមើសាច ់្ដលោនទំហំភាគលអិរសារធារុបងករូចជាង 1 nm។ បោយសារ 
ទំហំភាគលអិរដ៏រូចបនោះ បគមិនអាចបរចាោះយរ ឬបមើលប ើញវាបោយ្ភបរតធ ល់ ឬ បោយ្រវពរងីរដូចជាមីររូ 
ទសសន ៍នបទ។ ជាទូបៅសូលុយសយុងពិរោនលរខណ្ៈថាល  និងោនតស្រមយួ។ សូលុយសយុងពិររបុងជីវភាព 
របចានំវងរមួោន ទឹរសករ ទរឹអំបិលសមល ទរឹបខ្មោះ។ល។ 

3.4 សូលុយសើយហងកូឡឡអ ៊ីត 

 សូលុយសយុងរូឡូអុីរ (Colloidal Solution) គឺជាសូលុយសយុង្ដលសទិរបៅចបនល ោះលាយបសមើសាច ់
និងមនិបសមើសាច ់្ដលោនទហំំភាគលអិរបៅចបនល ោះព ី1 – 1000 nm។ បទោះបីជាភាគលអិររបស់វាោនទំហំិំជាង 
ភាគលអិរសូលុយសយុងពិររ៏បោយ រ៏ភាគលអិរទងំបនោះមិនរងជារររបទ ផធុយបៅវញិ វាសទិរបៅ សបពញនផធ 
សូលុសយុង។ ដូចររណី្សូលុយសយុងពិរ្ដរបគមនិអាច្ញរសារធារុបងកបោយវ ិិ ីបរចាោះ នបទបហើយបគរ៏មិន 
អាចបមើលប ើញភាគលអិរននសារធារុបងកបោយ ្ភបរទបទ ន្ដរ។  សូលុយសយុងរូឡូអុីររបុងជីវភាពរបចានំវង 
ោនដូចជា ទរឹបោោះបគ ទឹរសាប៊ែូ សូលុយសយុង្ផបរសននស៊ែុរ។ល។  

៥៥



 
 

បគអាច្ញរសោគ ល់សូលុយសយុងពិរ និងសូលុយសយុងរូឡូអុីរ នបោយោរសបងករ រុភូរផលិីន 
ដល (Tyndall Effect)។ សូលុសយុងរូឡូអុីរអាចបងាា ញឱ្យប ើញនូវ រុភូរផលិីនដលផធុយបៅវញិសូលុយ 
សយុងពិរមិនោនបងាា ញ រុភូរបនោះបទ។ផលិីនដលគឺជា រុភូរ្ដលបងាា ញឱ្យប ើញនូវ ច់ពនលឺោលឆលង 
ោរ់សារធារុរាវមួយ បៅបពលបគបញ្ញច ំងពនលឺ (ជាទូបៅបគបរបើពនលឺឡា្ស៊ែ) បៅបលើវា។ ររណី្បនោះសូលុយសយុង 
រូឡូអុីរអាចបងាា ញឱ្យបយើងប ើញ ច់ពនលឺោលយា៉ា ងចាស់ឆលងោរ់សូលុយសយុង។ ភាគលអិររបស់សូលុយ 
សយុងរូឡូអុីរោនទំហំិំរគប់រគន់ ្ដលអាចបិវើឱ្យោរំសមីចាងំប៉ាោះចំភាគលអិរទងំបនោះ រចួចាងំតល របចញមរប៉ាោះ 
នឹង្ភបរបយើង ជាបហរុបិវើឱ្យបយើងអាចបមើលប ើញ ចព់នលទឺងំបនោះ។ 

   រុភូរផលិីនដល 
 
 
 
3.5. កករវ លវល់ 

រររវលិវល់គឺជាលាយមិនបសមើសាច់ ្ដលទំហំភាគលអិររបស់វាិំជាង 
1000 nm។ បៅបពលបយើងរោំយដភីររ់បុងទរឹ ភាគលអិររបស់ដីភររ់រូវ នពរងាយ 
 សបពញនផធទឹរ ប៉ាុ្នថ បៅបនថិចបរោយមរ ភាគលអិរទងំបនោះនឹងរងជារររបៅ រ 
្រវបោយសារវារងនូវរោល ងំទំនញ្ផនដ។ី ខុ្សពីសូលុយសយុងពិរ និងសូលុយ 
សយុងរូឡូអុីរ បគអាចបមើលប ើញភាគលអិររររវលិវល់បោយ្ភបរទបទ នងិបគបរចាោះ
យររររទងំបនោះ ន។ 

 
 
 
 
 
 
 

រររវលិវល់ 
រងជារររបៅ រ្រវ  
 

សូលុយសយុងពិរមនិ 
បងាា ញផលិីនដលបទ 

សូលុយសយុងមនិពិរ 
បងាា ញផលិីនដល 

៥៦



 
 

តារាងបងាា ញពីភាពខុ្សគប រវាងសូលុយសយុងពិរ សូលុយសយុងរូឡូអុីរ និងរររវលិវល់  
បរ យាយ សូលុយសើយហងពទត សូលុយសើយហងកូឡឡអ ៊ីត កករវ លវល់ 
ទំហំភាគលអិរ < 1nm 1– 1000nm >1000 nm 

លរខណ្ៈ បសមើសាច ់(ថាល ) 
ចបនល ោះលាយបសមើសាច ់
និងលាយមនិបសមើសាច ់
(ោនថាល  ោនលអរ)់ 

លាយមនិបសមើសាច(់លអរ)់ 

ោរបរចាោះ 
ភាគលអិរអាចឆលងោរ ់
ររោសបរចាោះ នយា៉ា ង
បលឿន 

ភាគលអិរអាចឆលងោររ់រោ
សបរចាោះ ន ្រយឺរ 

ភាគលអិរមនិអាចឆលងោរ់
ររោសបរចាោះ នបទ 

ោរបមើលនឹង្ភបរ 
បគបមើលមនិប ើញ
ភាគលអិរបងកបោយ
្ភបរទបទ នបទ 

បគបមើលមនិប ើញ
ភាគលអិរបងកបោយ្ភបរទ
បទ នបទ 

បគអាចបមើលប ើញ
ភាគលអិរបងក នបោយ
្ភបរទបទ 

ផលិីនដល 
មនិបងាា ញ 
ផលិីនដលបទ 

បងាា ញផលិីនដល បងាា ញផលិីនដល 

    
សំណួររតទេះរ េះ៖  
សំណួរ 
1. បរើលាយ និងសូលុយសយុងខុ្សគប យា៉ា ងដូចបមឋច? 
2. បរើទឹរបោោះបគជារបបភទលាយបសមើសាច ់ឬ មិនបសមើសាច?់ 
3. បរើោរោយសារធារុាធងបរោម បបងកើរ នជាលាយរបបភទអវី? 
 រ. អាល់រុល និងទឹរ   . អាល់រុល និងបរបងឆ្ 
 ខ្. អាល់រុល និងអបិំល            ង. សាប៊ែូ និងទឹរ 
 គ. អាល់រុល និងសករ  ច. ្ផបរសននស៊ែុរ និងទឹរ 

បំណករសាយ 

1. សូលុយសយុងគឺជាលាយបសមើសាច។់ ដូបចបោះសូលុយសយុងគឺជា្ផបរមយួននលាយ។ រគបសូ់លុយសយុងទងំអស់ 
គឺជាលាយ ប៉ាុ្នថរគបល់ាយទងំអស់មិនសុទន្រជាសូលុយសយុងបទ។ 
2. ទឹរបោោះបគ្ដលទិញបៅផារបងកពីសារធារុជាបរចើនបៅោយឡំគប ដូចជាាធល ញ់ ទឹរ របូបរអុីន សករ សារធារុ 
្រ ៉ា ។ល។ ្ដលបគប្នទមបញ្ចូ លគប ។ បទោះជាយា៉ា ងណារប៏ោយ បគមិនអាច្ញរសោគ ល់សារធារុបងកទងំបនោះ 
បោយ្ភបរទបទ នបទ ដូបចបោះបគចារទុ់រវាជាលាយបសមើសាច ់ ប៉ាុ្នថវាជាសូលុយសយុងរូឡូអុីរ។ បគអាចបញ្ញជ រ ់
 នបោយផលិីនដល។ ចំប ោះទឹរបោោះបគរសស់្ដលបទើប្ររច ចប់ចញពីបោោះបគ វាជាលាយមិនបសមើសាច ់
បរ ោះបៅបពលបយើងររាវាទុរបនថិចបរោយមរ វានឹងរងជាពីរតសគឺតសាធល ញ់(្ររម)បៅាធងបលើ  និងតសទឹរ
បៅាធងបរោម។ 

៥៧



 
 

3. ោរោយលាយាធងបរោម៖ 
រ. អាល់រុល និងទរឹ = លាយបសមើសាច ់
ខ្. អាល់រុល និងអបំិល = លាយមនិបសមើសាច ់
គ. អាល់រុល និងសករ = លាយបសមើសាច ់
 . សាប៊ែូ និងទឹរ = លាយបសមើសាច ់នងិជារូឡូអុរី 
ង. ្ផបរសននស៊ែុរ និងទឹរ = លាយបសមើសាច ់នងិជារូឡូអុីរ  
ច. អាល់រុល និងបរបងឆ្ = លាយបសមើសាច ់

 
 

៥៨



 
 

ងម្ងរៀនទ្យី3៖ ការផ្ែរលាយ 

វតថហបំណង 

- បរ បរាបព់ីវ ិិ ីងាយមយួចំននួបដើមផី្ ញរយរសារធារុសុទនពីលាយ 
- ផារភាជ បវ់ ិិ ី្ញរលាយបៅនឹងោរអនុវរថរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង។ 
បោយសារសារធារុបងករបស់លាយរគន់្ របៅោយឡំគប  បោយមនិ នបិវើរបរិរមមជាមយួគប បបងកើរ 

ជាសោសធារុវមី ដូបចបោះបគអាច្ញរវាបចញពីលាយបដើមផទីទួល នជាសារធារុសុទនវញិ បោយវ ិិ ីរូប។ ាធង 
បរោមបនោះ ជាវ ិិ ី្ញរលាយងាយៗមយួចំនួន្ដលបគនិយមបរបើរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង ឬ របុងមនធីរពិបសាិន ៍
វទិាសាស្តសថ។ 

1. វ ធីេរោេះ 

 វ ិិ ីបរចាោះររូវ នបគបរបើបដើមផី្ ញរយរសារធារុបងករងឹបចញពីលាយរាវ។ វ ិិ ីបនោះររូវ នបគនិយម
បរបើបៅរបុងជីវភាពរបចានំវងដូចជាោរឆុងោបហវ ោរបិវើទឹរររី ោរបរចាោះទឹរសាអ រ (ិង់ចបរោោះទឹរ) បរចាោះទឹរ្ផល 
បឈើ។ល។ បដើមផបីរចាោះ នលអ បគររូវបរបើររោស់បរចាោះ ឬ ររមងចបរោោះបៅតាមភាគលអិរ្ដលររូវ្ញរបចញព ី
លាយ។ 

 
ោរបរចាោះោរោបហវ      ោរបរចាោះយរទឹររខ្វរ ់ 

2. វ ធីែរង 

 សរោបល់ាយជាសារធារុរងឹ្ដលោនសារធារុបងកទំហំខុ្សៗគប  បគអាចបរបើ 
វ ិិ ី្រង បដើមផី្ ញរយរសារធារុបងកបចញពីគប ។ បៅរបុងជីវភាពរបចានំវង បគបរចើនបរបើវ ិិ ី 
បនោះសរោប់្ រងសរោងំផលិរផលរសិរមមដូចជារគបរ់សូវ អងករ ប រ ស្ណ្ឋ រ លង។ល។ 

 

 

ោរ្រង 

៥៩



 
 

3. វ ធីរំហួត 

 បគបរបើវ ិិ ីរហួំរសរោប់្ ញរយរសារធារុរោយបចញពសូីលុយសយុងរាវ (លាយ បសមើសាច)់។ ឧទហរណ៍្ 
ទឹរសមុរទគឺជាលាយបសមើសាច ់ឬ ជាសូលុយសយុង ្ដលោនទឹរជាសារធារុរោំយ និងអំបិលសមលជាសារធារុ 
រោយ។ អំបិលសមល្ដលបយើងបរបើរ ស់សពវនវង ររូវ នបគផលិរបឡើងតាមវ ិិ ីរហួំរ ទឹរសមុរទបោយបរបើ 
របើឋ រពោះអាទិរយ។ បៅរបុងមនធីរពិបសាិន ៍បគអាចទញយររោមអំបិល បចញពីសូលុយសយុង ទឹរអំបិលបោយវ ិិ ី 
ដុររបើឋ ។ ចំប ោះសូលុយសយុងទឹរសករបគមិនអាចអនុវរថវ ិិ ីរហំួរបោយបរបើរបើឋ តធ ល់ពី អណាឋ របភលើង នបទ 
បរ ោះវានឹងបិវើឱ្យសករងាយបឆោះបាធល ចោល យជាពណ៌្ររហម ឬ បមម ។ ររណី្បនោះបគររូវបិវើវ ិិ ី រហួំរបោយបរបើរបើឋ
ចំហាយទឹរវញិ។ 

 
4. វ ធកីំណរឿម 

 វ ិិ ីរំណ្រោមររូវ នបគបរបើបដើមផី្ ញរយរសារធារុរោយពីសូលុយសយុង ពិបសសសរោបស់ារធារុ
រោយណា្ដលមនិអាច្ញរតាមរហួំរបោយរបើឋ តធ ល់ ន ដូចជាររណី្សូលុយសយុងសករជាបដើម ឬ បដើមផ ី
ទទួល នអងគធារុរោយជារោមដុំិំៗ។ វ ិិ ីបនោះ បគររូវដុររហួំរសូលុសយុងបោយរបើឋ ឱ្យោល យជាសូលុយសយុង 
្ឆអរហួស បនធ បម់របគទុរសូលុយសយុងបនោះឱ្យររជារប់ៅសីរុណ្ា ភាពបនធបប់ោយបគចងបបនថ ងដុំរោម សារធារុ 
រោំយបនោះ ឬ សារធារុរងឹបផសងបទ រ រតារំបុងសូលុយសយុង្ឆអរបនោះបោយសរនសអំប ោះ។ របុងរយៈបពល១នវង 
បរោយមរបគនឹងសបងករប ើញសារធារុរោយ រំណ្ជារោមររីិំបឡើងបៅបលើដំុសារធារុរងឹ្ដលបគ នចង 
បបនថ ងបនោះ។ 

 
 
 

ោរផលិរអំបិលសមល
បោយរហួំរទឹរសមុរទ  

 

រោមអំបិលបរោយរហួំរ
បោយរបើថ  

វ ិិ ីរហួំរបោយបរបើរបើថ
ចំហាយទឹរ 

ទឹរ 

សូលុយសយុងសករ 

របភពរបើឋ  

កំណ្រោមសាចជូ់របខ្ វ ទង់្ ដង 
(II) ស៊ែុលតរប៉ាងត់ាអុីរោបរ 

(CuSO4 . 5H2O) 

៦០



 
 

5. វ ធីបណំទតរបភាគ 

 សរោបល់ាយ្ដលបងកបឡើងបោយសារធារុរោយ និងសារធារុរោំយជាអងគធារុរាវដូចគប  បគមនិអាច 
បរបើវ ិិ ីបរចាោះ វ ិិ ីរហួំរ ឬវ ិិ ីរំណ្រោម នបទ។ ររណី្បនោះបគររូវបរបើវ ិិ ីបំណិ្ររបភាគ។ បំណិ្ររបភាគគឺជាវ ិិ  ី
្ញរលាយ្ដលបងកបឡើងបោយសារធារុរាវពីរ បរចើនបោយដុររបើឋ លាយឱ្យពុោះោល យជាចំហាយ និងររងយរ 
សារធារុបងកសុទនជារំណ្បញើស។ ដូច នសិរាបៅរបុងបមបរ នមុនរចួមរបហើយ សារធារុសុទនខុ្សគប ោនចំណុ្ច 
រពុំោះជារោ់រខុ់្សៗគប ។ ដូបចបោះ បបើបគដុររបើឋ លាយ បនោះសារធារុសុទន្ដលោនចណុំ្ចរពុំោះទបជាងនងឹពុោះ 
ោល យជាចំហាយមនុ និងបហើរបចញរហូរដល់អស់ពីលាយបទើបសារធារុ្ដលោនចំណុ្ចរពុំោះខ្ពស់បនធ បពុ់ោះោល យ 
ជាចំហាយបនថ។  

ឧទហរណ៍្៖ បគអាច្ញរបអតាណុ្លសុទនពីរសាបោយវ ិិ ីបំណិ្ររបភាគ។ បអតាណុ្លោនចំណុ្ចរពុំោះ 
78oCដូបចបោះវានងឹពុោះោល យជាចំហាយមនុទឹរ្ដលោនចណុំ្ចរពុំោះ 100 oC។ ចហំាយបអតាណុ្លររូវ នបគឱ្យ 
ឆលងោរសី់រររ (ឧបររណ៍្បញ្ចុ ោះសីរុណ្ា ភាព) បដើមផឱី្យវាបំ្បលងជាអងគធារុរាវវញិ ្ដលបគអាចររងយរបៅាធង 
ចុងបំពងប់ងាូររបស់សីរររ។ 

បគរប៏របើវ ិិ ីបំណិ្ររបភាគបនោះ្ដរ បៅរបុងដំបណ្ើ រោរចរោញ់បរបងបៅបដើមផី្ ញរយរផលិរផលសំាធន់ៗ  
បផសងៗជាបរចើនដូចជា ឧសម័នសរោបច់មអនិ បរបងសំាង បរបងោរ បរបងោ៉ា សូរ បរបងរអំិលជាបដើម។ បគអាចររង 
យរផលិរផលទងំបនោះបៅចំណុ្ចសីរុណ្ា ភាពខុ្សៗគប  ្ដលជាចំណុ្ចរពុំោះរបស់វានមីយួៗ។ 
 
 
 
បំណទតរបភាគេរបងេៅ  

 
 
 

វ ិិ ីបំណិ្ររបភាគបអតាណុ្ល  

៦១



 
 

 
បំណទតរបភាគេរបងេៅ  

 
 
 

សំណួររតទេះរ េះ៖ 
សំណួរ៖  បគោនលាយមយួ្ដលបងកពីសារធារុដូចជា អបិំលសមល ខ្ាច ់បមៅ្ដរ របមធចបសាប ។ ចូររ បពី់ 
វ ិិ ីបដើមផី្ញរយរសារធារុសុទនបចញពីលាយបនោះ។ 
បំណករសាយ៖ ដបំូងបគររវូយរ្ដរបចញពីលាយបោយបរបើបម្ដរ។ បនធ បម់របគយរលាយបៅសល់ 
បៅរោំយរបុ ងទឹរ។ បសាប នឹងអ្ណ្ឋ របលើទឹរ អំបិលសមលនឹងរោយរបុ ងទឹរ ខ្ាចមិ់នរោយនឹងធាល រចុ់ោះបៅ 
 រ្រវ។ បរោយពីបគរបមូលយររបមធចបសាប បហើយ បគយរលាយបៅសល់បៅបរចាោះបនោះបគនឹងទទួល ន 
ដីខ្ាច។់ ចំ្ណ្រសូលុយសយុង លាយទទួល នបគយរបៅរហួំរបោយដុររបើឋ  បនោះបគនឹងទទួល ន 
រោមអំបិល។ 

 

៦២



 
 

II. របូវទិ្យា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦៣



 
 

ងម្ងរៀនទ្យី1៖ រងតរ  

វតថហបំណង 

- ឱ្យនិយមនយ័ សីរុណ្ា ភាព និងរបើថ  
- ពនយល់ពីយនថោរននោរចមលងរបើថ  
- អនុវរថោរបផធររបើថ របុងជីវភាពរស់បៅ។ 

1.សីតុណឝភាព នទងថ្មពលកេ ឍ្ើ 

ឧបោថាបគោន្រវបី។ ្រវទីមយួោរ់ទឹរររជារ ់ បហើយ្រវទីពីរោរ់ទឹរិមមតា ចំ្ណ្រ្រវទីបីោរ ់
ទឹរបៅថ  (មនិបៅថ បពររហូរដល់អបរមនិអាចលូរនដចូល)។ ោរន់ដបឆវង ឬ រោមនដចូលរបុង្រវទីមយួ បហើយបៅ 
បពលជាមយួគប ោរន់ដសាថ ំចូល្រវទីបី។ ោរន់ដទងំពីរឱ្យ នរនលោះនទី។ បនធ បម់រដរនដទងំពីរបៅោររ់បុង 
្រវទឹរិមមតា។ ទឹរបនោះបិវើឱ្យនដបឆវងរបស់អបរោនអារមមណ៍្បៅថ ឧណ្ត ៗ បហើយនដសាថ ំោនអារមមណ៍្ររជារ់។ 
ជាោរពិរមនុសសមិនអាចបដើររួជា្ទម៉ាូ្ម៉ារ នបទពីបរ ោះអារមមណ៍្ថាបៅថ  ឬ ររជារ់អារស័យបលើភាពបៅថ  ឬ 
ភាពររជារម់រប៉ាោះបលើ្សផរ្រប៉ាុបណាត ោះ។ 

សីរុណ្ា ភាពជាទំហំមយួសរោបវ់ាស់ររមិរបៅថ  ឬររមិរររជាររ់បស់អងគធារុ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សំណួររតទេះរ េះទ1ី៖  បៅបពលបយើងយរនដោខ ងបៅចាបប់សារបោហៈជាបនឹ់ងទវ របឈើ បហើយនដោខ ងបទ រ 
យរបៅប៉ាោះនឹងទវ រ បរើនដមយួណាោនអារមមណ៍្ររជារជ់ាង? បរើសីរុណ្ា ភាពរបស់បសារបោហៈនឹងទវ របឈើ 
បសមើគប ្ដរឬបទ?  

បំណករសាយ៖ នដោនប់សារបោហៈោនអារមមណ៍្ររជារជ់ាង ប៉ាុ្នថសីរុណ្ា ភាពរបស់បសារបោហៈ
និងទវ របឈើោនរនមលបសមើគប បហើយបសមើ នឹងសីរុណ្ា ភាពរបុ ងបនធប។់ បសារបោហៈរសូបរបើថ បចញពីនដរបស់អបរ 
 នបលឿនជាងទវ របឈើ បហរុបនោះ អបរោនអារមមណ៍្ថានដរបស់អបរររជារ។់  
 

សំណួររតឺេះរ េះទ2ី៖ បៅបពលបគោចរ់ រជាពីររំណារប់សមើគប ដូចរបូ។ បរើរំណាររ់ រនីមយួៗោន
សីរុណ្ា ភាពប៉ាុនម ន? បរើថាមពលរបើថ របស់រំណាររ់ រនីមយួៗោនរនមលបសមើ នឹងថាមពលរបើថ របស់រ រទងំ 
មូល្ដរ ឬ បទ?  
បំណករសាយ៖ រំណាររ់ រនីមយួៗោនសីរុណ្ា ភាព Co30 ដូចរ រទងំមលួ ប៉ាុ្នថថាមពលរបើថ របស់ 
រំណាររ់ រនីមយួៗមិនោនរនមលបសមើ នឹងថាមពលរបើថ របស់រ រទងំមូលបទ។ 

៦៤



 
 

 
 

បៅបពលអបរោររ់ រជាពីររណំារ ់ បនោះរណំារន់មីយួៗោនម៉ាូបលគុលបសមើនងឹ ររ់ណាថ លននម៉ាូបលគុល 
បដើម បហើយថាមពលរបើថ បសមើនឹង ររ់ណាថ លននថាមពលរបើថ បដើម។ ថាមពលរបើថ ទរទ់ងនឹងថាមពលសីុ 
បនទិចននម៉ាូបលគុល។ វាខុ្សពីសីរុណ្ា ភាព្ដលសបើថ បលើោរវាស់ថាមពលបរោិណ្ថាមពលរបើថ ។ តាមរយៈ 
និយមន័យបយើងអាចនិយាយថាវរទុររជារ់អាចោនថាមពលរបើថ ិំជាងវរទុ បៅថ ។ ទឹររបុងអាង្ហលទឹរោន 
សីរុណ្ា ភាពររជារ់ ប៉ាុ្នថោនថាមពលរបើថ ិំជាងទឹរបៅរបុងិុងទឹរបៅថ ពីបរ ោះអាង្ហលទឹរោនចំនួន 
ម៉ាូបលគុលទឹរបរចើនជាងទឹរបៅរបុងិុងទឹរបៅថ ។ 

 
  

ដូចបនោះបយើងអាចនិយាយោនថា ថាមពលរបើថ ជាទំហំននថាមពលសីុបនទិចសរបុរបុ ងអងគធារុ។ 
 ថាមពលសីុបនទិច(របើថ ) និងសីរុណ្ា ភាពជាទំហំមិនដូចគប បទ។ 
 
 

 

 

 

 

សំណួររតឺេះរ េះ៖ បហរុអវី នជាបៅបពលអបរចារទឹ់រោពុំោះចូល្រវ រំណ្រទឹ់របៅថ ាធធ រមរប៉ាោះនដរបស់ 
អបរ រំណ្រទឹ់របៅថ បនោះមិនបិវើឱ្យនដរបស់អបររោរបទ ប៉ាុ្នថបបើអបរយររោមនដបៅលូរបៅរបុ ងទឹរពុោះបនោះរបុ ង 
រយៈបពលពីរ បីវនិទីនដរបស់អបរនឹងរោរ?  

បំណករសាយ៖ ពីបរ ោះរំណ្រទឹ់រោនម៉ាូបលគុលរិចនឱំ្យថាមពលរបើថ ោនបរោិណ្រិចមិនអាចបិវើ 
ឱ្យខូ្ច្សផរអបរបទ។ រឯីទឹរពុោះរបុ ង្រវោនម៉ាូបលគុលបរចើន នឱំ្យថាមពលរបើថ ោនបរោិណ្បរចើនអាចបិវើឱ្យ 
ខូ្ច្សផរអបរ ន។ 

 
 

ងម្ងរៀនទ្យី1៖ រងតរ  

វតថហបំណង 

- ឱ្យនិយមនយ័ សីរុណ្ា ភាព និងរបើថ  
- ពនយល់ពីយនថោរននោរចមលងរបើថ  
- អនុវរថោរបផធររបើថ របុងជីវភាពរស់បៅ។ 

1.សីតុណឝភាព នទងថ្មពលកេ ឍ្ើ 

ឧបោថាបគោន្រវបី។ ្រវទីមយួោរ់ទឹរររជារ ់ បហើយ្រវទីពីរោរ់ទឹរិមមតា ចំ្ណ្រ្រវទីបីោរ ់
ទឹរបៅថ  (មនិបៅថ បពររហូរដល់អបរមនិអាចលូរនដចូល)។ ោរន់ដបឆវង ឬ រោមនដចូលរបុង្រវទីមយួ បហើយបៅ 
បពលជាមយួគប ោរន់ដសាថ ំចូល្រវទីបី។ ោរន់ដទងំពីរឱ្យ នរនលោះនទី។ បនធ បម់រដរនដទងំពីរបៅោររ់បុង 
្រវទឹរិមមតា។ ទឹរបនោះបិវើឱ្យនដបឆវងរបស់អបរោនអារមមណ៍្បៅថ ឧណ្ត ៗ បហើយនដសាថ ំោនអារមមណ៍្ររជារ់។ 
ជាោរពិរមនុសសមិនអាចបដើររួជា្ទម៉ាូ្ម៉ារ នបទពីបរ ោះអារមមណ៍្ថាបៅថ  ឬ ររជារ់អារស័យបលើភាពបៅថ  ឬ 
ភាពររជារម់រប៉ាោះបលើ្សផរ្រប៉ាុបណាត ោះ។ 

សីរុណ្ា ភាពជាទំហំមយួសរោបវ់ាស់ររមិរបៅថ  ឬររមិរររជាររ់បស់អងគធារុ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សំណួររតទេះរ េះទ1ី៖  បៅបពលបយើងយរនដោខ ងបៅចាបប់សារបោហៈជាបនឹ់ងទវ របឈើ បហើយនដោខ ងបទ រ 
យរបៅប៉ាោះនឹងទវ រ បរើនដមយួណាោនអារមមណ៍្ររជារជ់ាង? បរើសីរុណ្ា ភាពរបស់បសារបោហៈនឹងទវ របឈើ 
បសមើគប ្ដរឬបទ?  

បំណករសាយ៖ នដោនប់សារបោហៈោនអារមមណ៍្ររជារជ់ាង ប៉ាុ្នថសីរុណ្ា ភាពរបស់បសារបោហៈ
និងទវ របឈើោនរនមលបសមើគប បហើយបសមើ នឹងសីរុណ្ា ភាពរបុ ងបនធប។់ បសារបោហៈរសូបរបើថ បចញពីនដរបស់អបរ 
 នបលឿនជាងទវ របឈើ បហរុបនោះ អបរោនអារមមណ៍្ថានដរបស់អបរររជារ។់  
 

សំណួររតឺេះរ េះទ2ី៖ បៅបពលបគោចរ់ រជាពីររំណារប់សមើគប ដូចរបូ។ បរើរំណាររ់ រនីមយួៗោន
សីរុណ្ា ភាពប៉ាុនម ន? បរើថាមពលរបើថ របស់រំណាររ់ រនីមយួៗោនរនមលបសមើ នឹងថាមពលរបើថ របស់រ រទងំ 
មូល្ដរ ឬ បទ?  
បំណករសាយ៖ រំណាររ់ រនីមយួៗោនសីរុណ្ា ភាព Co30 ដូចរ រទងំមលួ ប៉ាុ្នថថាមពលរបើថ របស់ 
រំណាររ់ រនីមយួៗមិនោនរនមលបសមើ នឹងថាមពលរបើថ របស់រ រទងំមូលបទ។ 

៦៥



 
 

2. ម្រតដ្ឋើន នទងរៃវើស់សីតណុឝភាព 

ភាគបរចើនបគបរបើោររោឌ នបីសរោប់សោគ ល់សីរុណ្ា ភាព គឺោររោឌ នោច់ាធរ(្រលវនិ)ោររោឌ ន
្សលសយ៊ែុស និងោររោឌ នតរុនិនហ។ បៅរបុងោររោឌ នតរុនិនហ ទឹរររបៅសីរុណ្ា ភាព32 oF  បហើយទឹរពុោះបៅ 
សីរុណ្ា ភាព212oF ។ បៅរបុងោររោឌ ន្សលសយ៊ែុស ទឹរររបៅសីរុណ្ា ភាព0oC  បហើយទឹរពុោះបៅសីរុណ្ា  
ភាព100oC។ បៅរបុងោររោឌ នោចា់ធរ(្រលវនិ) ទរឹររបៅសីរុណ្ា ភាព273K  បហើយទឹរពុោះបៅសីរុណ្ា  
ភាព373K  ។ ោររោឌ នោចា់ធរ(្រលវនិ)ជាោររោឌ នអនថរជារិសរោបវ់ាស់សីរុណ្ា ភាព។ របបឡាោះររិរនន 
ោររោឌ នោចា់ធរ(្រលវនិ)ោនរនមលបសមើនឹងរបបឡាោះររិរននោររោឌ ន្សលសយ៊ែុស ដូបចបោះបយើងោនភាពងាយ 
រសួលរបុងោរបំ្បលងាធប រ សីរុណ្ា ភាពពីអងាបសបៅ្រលវនិ ឬ ពី្រលវនិបៅអងាបស។ ប៉ាុ្នថ វាោនោរ 
លំ ររបុងោរបំ្បលងាធប រសីរុណ្ា ភាពពីតរុនិនហបៅ្រលវនិ ឬ អងាបស ។  

 

3. ឿរបញ្ជឡនថ្មពលកេ ឍ្ើ (ឿរចមលងកេ ឍ្ើ  ចរនតវ លវល់ ឿរបេញ្ចញរសមី) 

ោនសរមមភាពជាបរចើនបៅរបុងជីវភាពរស់បៅ ្ដលវាបងាា ញពីោរបផធររបើថ ។ រពោះអាទិរយបិវើឱ្យខ្លួនអបរ
ោនអារមមណ៍្បៅថ  បហើយបភលើងអំពូលរដូ៏ចគប ្ដរ។ ទឹរបៅថ បិវើឱ្យនដរបស់អបរោនអារមមណ៍្ថាបៅថ  និងអណាថ របភលើង
បិវើឱ្យទឹររបុងរំបស វោរប់លើចស្តងាក នពុោះ។ ររណី្ទងំបនោះ បគអាចនិយាយ នថាបរោិណ្ថាមពលរបើថ ររូវ ន 
បផធរពីវរទុមយួបៅវរទុមយួបទ រ។ 

របើថ ជាបរោិណ្ថាមពលរបើថ ្ដល នបញ្ជូ នពីរំបនម់យួបៅរំបនម់យួបទ របោយសារ្រភាពខុ្ស
គប ននសីរុណ្ា ភាព។ 

៦៦



 
 

 បគមនិអាចនយិាយថាវរទុមយួោនរបើថ បទ ប៉ាុ្នថអាចនយិាយថាវរទុោនថាមពលរបើថ ។ ថាមពល្ដល 
អាចបៅថារបើថ  នលុោះរតា្រថាមពលបនោះ នបញ្ជូ នពីរំបន់មួយបៅរំបន់មួយបទ រ ន។ បោយសារ្រ 
របើថ ជាថាមពល បនោះាធប ររបស់វាគិរជា ស៊ែូល ( )J ។ ជួនោលអបរអាចប ើញបគបរបើាធប រ ោឡូរ (ី )cal ប៉ាុ្នថាធប រ 
ស៊ែូល មនិបសមើនឹងោឡូរបីទ វារគន់្ រជាាធប រថាមពលប៉ាុបណាត ោះ។  

ឥឡូវបយើងនិយាយពីោរបញ្ជូ នថាមពលរបើថ វញិមថង។ បយើងោនមបិា យចំនួនបរីបុងោរបញ្ជូ នថាម 
ពលរបើថ ពីរំបនម់យួបៅរំបនម់យួបទ រ គឺោរចមលងរបើថ   ោរបបញ្ចញរសមី និងចរនថវលិវល់ ។ 

ឧបោថាអបរយរនដោររ់បុងទឹរបៅថ ឧណ្ត ៗ បនោះម៉ាូបលគុលរបុងនដរបស់អបរ នប៉ាោះតធ ល់នឹងម៉ាូបលគុល 
ទឹរ្ដលរំពុងតល ស់ទីយា៉ា ងបលឿន។ ម៉ាូបលគុលទឹរទំងបនោះ នទងគិចនឹងនដរបស់អបរ បហើយ នបញ្ជូ ន 
ថាមពលរបើថ បៅម៉ាូបលគុលរបស់នដ ជាបហរុបិវើឱ្យថាមពលរបើថ របុងនដ នបរើនបឡើង។ 

ដូចបនោះ ឿរចមលងកេ ឍ្ើជាោរបផធរថាមពលរបើថ បោយប៉ាោះតធ ល់រវាងម៉ាូបលគុល និងម៉ាូបលគុល។ 

 
 អបរបដើរបៅឈរបៅបរៅផធោះ បរោយមររពោះអាទិរយបិវើឱ្យអបរបៅថ ាធល ងំបឡើងៗ បទោះបីជារពោះអាទិរយមនិ ន 
ប៉ាោះអបរតធ ល់រប៏ោយ។ លមារវាងរពោះអាទរិយ និង្ផនដីគទឺបទ ដូចបនោះវាមនិោនមជឈោឌ នរណាថ ល្ដលអាចជួយ  
ដល់ោរបផធររបើថ  នបទ។ ររណី្បនោះរពោះអាទិរយបផធរថាមពលរបើថ បៅអបរតាមរយៈឿរបេញ្ចញឿំើរសមី។ 

ោរបបញ្ចញោរំសមី  គឺជាោរបញ្ជូ នថាមពលរបើថ តាមរយៈរលរបអឡិចររូោ៉ា បញទិច។ 

៦៧



 
 

 
រគបវ់រទុសុទន្របនាយថាមពលជាប់ៗ របុងទរមងជ់ារលរបអឡិចររូោ៉ា បញទិច។ ទងំពនលឺបមើលប ើញ និងពនល ឺ

បមើលមនិប ើញសុទន្រអាចោលពីរំបនម់យួបៅរំបនម់យួបទ របោយមនិររូវោរម៉ាូបលគុល ឬ មជឈោឌ នរណាថ ល 
ណាមយួ។ និយាយឱ្យងាយពនលឺអាចោលឆលងោរលំ់ហទបទ ន។ ពនលបឺមើលមនិប ើញមយួរបបភទ្ដលបគបៅ 
ពនលឺររហមអាងំរ ជាអបរបិវើឱ្យរបើថ បរើនបឡើង បហើយពនលឺបនោះ នបិវើឱ្យអបរោនអារមមណ៍្ថាបៅថ បៅបពលអបរឈរ 
បរោមពនលឺនវង។  
 

អំពូលបភលើង រប៍នាយោរំសមីររហមអាងំ 
រ ្ដរ ដូបចបោះវាបិវើឱ្យនដរបស់អបរបៅថ  បៅបពល
បយើងោរ់បៅ្រផរអំពូលបភលើង។ ររណី្បនោះវា
 រ់ព័នននឹងោរបបញ្ចញរសមី។ ម៉ាូបលគុលខ្យល់
្ដលបៅ្រផរអំពូល នរសូបថាមពលរបើថ  
បោយោរប៉ាោះតធ ល់ជាមួយនឹងអំពូល រចួបញ្ជូ ន
ថាមពលរបើថ រៗគប  បៅម៉ាូបលគុលខ្យល់ដនទ
បទ រ។ ចុងបរោយម៉ាូបលគុលខ្យល់ទងំបនោះ
 នបញ្ជូ នថាមពលរបើថ មរនដរបស់អបរតាម
រយៈោរចមលងរបើថ ដូចរបូ។  

៦៨



 
 

ោរបញ្ជូ នថាមពលរបើថ របបភទទីបគីឺចរនថវលិវល់។ 
ចរនថវលិវល់ រព់ន័ននឹងចលនរបស់ម៉ាូបលគុលបៅថ  និងម៉ាូបលគុលររជារពី់រំបនម់យួបៅរំបន ់មយួបទ រ។ 
បៅបពលបយើងោរដុ់ំល័រថរបុង្រវទឹរររជារ ់ និង្រវទឹរបៅថ ។ បយើងររស់ោគ ល់ប ើញថាដុំល័រថរបុង្រវទឹរ 

ររជារ់មិនសាយពណ៌្បចញបទ ប៉ាុ្នថបបើបយើងបនថរ់ដុំល័រថរបុងទឹរបៅថ ្រផរោរ់្រវបនោះវាធាល រ់ររង់ បៅបរោម 
រហូរចំណុ្ចរណាថ លនន្រវ បហើយបនថធាល រដ់ល់ របរោម។ របសិនបបើបយើងោរវ់ាររង ់ចំណុ្ចរណាថ លនន្រវ 
បយើងប ើញវាតល ស់ទីបឡើងបលើ បហើយបនធ បម់រធាល រចុ់ោះមរវញិ។ ចលនរបស់ពណ៌្ល័រថបងាា ញគំរចូលនរបស់ 
ម៉ាូបលគុលទឹរដូចរបូាធងបរោម។ ដំបណ្ើ របនោះបៅថាចរនតវ លវល់។ ទឹរររជារ(់ហាប់្ ណ្ន)ធាល រចុ់ោះបៅ របរោម 
បហើយ នរញុទឹរបៅថ (មនិសូវហាប់្ ណ្ន)តល ស់ទីបឡើងបលើ។ បនធ បម់រទរឹររជារច់ាបប់ផថើមបៅថ បឡើងៗ នងិតល ស់ 
ទីបឡើងបៅបលើ។ ចលនបនោះបៅបនថបិវើរហូរបបងកើរោនជាវដថចរនថវលិវល់ដូចរបូ។ 

 
 
សំណួររតទេះរ េះ៖     
          បៅបពលបយើងឆុងទឹរ្រភាល មៗបយើងមិនអាចផឹរ នបទបរ ោះវា 
បៅថ  ។ បនធ បម់របយើងោរ់្ ពង្របៅបលើរុបចាលមយួរសបររ់សាប់្ រ 
ទឹរ្រចុោះររជារ់អាចផឹរ ន។ បហរុអវី នជាទឹរ្រ បៅថ ចុោះររជារ់ 
 រគន់្ រោរប់លើរុបចាល (របូាធងសាថ ំ)? ចូរពនយល់ ឱ្យ នបរាោះរាយ។ 
បោយសារោនោរ រ់បង់ របើថ បចញ ពី្រវតាមរយៈ រុភូរបបនធរ
របើថ ទងំបីរបបភទ។ 

 

 
 
 
 

៦៩



 
 

4. េេលឿរណ៍បណតូរកេ ឍ្ើ 

 

 

  
 
 
 

5. កេ ឍ្ើម្ ើស កេ ព្ើឡាតង់ ឬ (កេ ឍ្ើបំែបលងភាព) 

ក. កេ ឍ្ើម្ ើស 

 បៅរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង បយើងធាល បប់ិវើឱ្យវរទុោនប្រមបរមួលសីរុណ្ា ភាពដួចជាោរោទំឹរឱ្យពុោះ 
របើថ មាូប លរ់្ ដរ... ។ល។ 
 ឥឡូវឧបោថាបយើងោំទឹរបោយបរបើឆ្ប ងំពីរបផសងគប ។ ឆ្ប ងំទីមួយោរ់ទឹរ 2l  ចំ្ណ្រឆ្ប ងំទីពីរោរ់ 
ទឹរ1l ។ ទឹររបុងឆ្ប ងំទងំពីរោនសីរុណ្ា ភាព27oC ដូចគប ។ បយើងោទំឹររបុងឆ្ប ងំទងំពីរពីសីរុណ្ា ភាព27oC រហូរ 
ដល់100oC បោយផថល់បរោិណ្របើថ បសមើគប ។ បយើងប ើញថាទឹរ2 l ចំណាយបពលពីរដងបរចើនជាងទឹរ 1l  ។  
 បនធ ប់មរបទ របយើងបិវើពិបសាិនម៍ួយបទ របោយោទំឹរ និងបរបងឆ្របុងឆ្ប ងំពីរបផសងគប របុងបរោិណ្ 
បសមើគប ពីសីរុណ្ា ភាព 27oC  រហូរដល់60 oC បោយផថល់បរោិណ្របើថ បសមើគប ។ បយើងប ើញថាទឹរចំណាយ 
បពលយូរជាងបរបងឆ្ ពីបរ ោះទឹរ1kg ររូវោរបរោិណ្របើថ 4190 J បដើមផដីំបឡើងសីរុណ្ា ភាព ន1ºC  រឯីបរបង 
ឆ្1kg ររូវោរបរោិណ្របើថ 1670 J បដើមផដីំបឡើងសីរុណ្ា ភាព1ºC ។ 
 បរោិណ្របើថ  ចំ ចស់រោបប់ិវើឱ្យោនប្រមបរមួលសីរុណ្ា ភាពរបស់អងគធារុគឺអារស័យបលើ៖ 

- របបភទននអងគធារុ 
- បរោិណ្ននអងគធារុ(ោ៉ា ស) 
- ប្រមបរមួលសីរុណ្ា ភាព 

កេ ឍ្ើម្ ើសននអងគធារុជាបរោិណ្របើថ ្ដលររូវផថល់ឱ្យ 
ឬ បបញ្ចញបោយអងគធារុ1kg បដើមផីដបំឡើង ឬ បញ្ចុ ោះសីរុណ្ា ភាព 
របស់វា ន o1 C ឬ  1K។ 

របើថ ោ៉ា សននអងគធារុ្របរបូលបៅតាមរបបភទននអងគ 
ធារុ បហើយោនរនមលបវរចំប ោះ អងគធារុរបបភទ ្រមយួ។ 

សំណួររតទេះរ េះ៖ បហរុអវីជារគូបពទយ ឱ្យយរររោបសើមបៅរគប ឬជូរបលើខ្លួ នអបរជងឺំបៅថ ខ្លួ ន? 
បំណករសាយ៖ ពីបរ ោះបៅរបុ ងខ្លួ នមនុសសោនសីរុណ្ា ភាពខ្ពស់ បហើយររោបសើមោនសីរុណ្ា ភាព 

ទប នឱំ្យោន រុភូរបណ្ថូ ររបើថ បរើរបឡើងរវាងខ្លួ នមនុសស និងររោបសើម។ មា៉ាងវញិបទ រទឹរអាចហួរ 
បចញពី្សផរ បោយោរប់នទយរបើថ  និងបិវើឱ្យ្សផរចុោះររជារ។់  
 តាមេេលឿរណ៍បណតូរកេ ឍ្ើ បរោិណ្របើថ ្ដលបផធរបចញពីរបព័ននោនសីរុណ្ា ភាពខ្ពស់ោន
រនមលបសមើ នឹងបរោិណ្របើថ រសូបបោយរបពន័នោនសីរុណ្ា ភាពទប។ 

៧០



 
 

ខ្. កេ ឍ្ើឡាតង ់

បយើងពិនិរយបមើលដុំទរឹររ (សីរុណ្ា ភាព o0 C )្ដល ោរប់លើ រនដ។ ដុំទរឹរររសូបរបើថ ពី រនដ
របស់អបរ និងពមីជឈោឌ នជុំវញិវា។ បនធ បម់រវាចាបប់ផថើមរោយជារំណ្រទ់រឹ ប៉ាុ្នថសីរុណ្ា ភាពរបស់វាបៅ្រ

o0 C ដ្ដល។ ោររោយបនោះ គជឺាោរតល ស់បថូរភាពរូបពីរងឹបៅរាវ។ ជាទូបៅោរតល ស់បថូរភាព របួោនរំណ្រ
(រាវបៅរងឹ) ោររោយ (រងឹបៅរាវ) បងាួរ (រាវបៅ ឧសម័ន) និងរណំ្ជាបញើស (ឧសម័ន ឬ ចំហាយបៅរាវ)។ 
 រទឹសថីម៉ាូបលគុលអាចឱ្យបយើងយល់អំពីមូលបហរុ្ដលបណាថ លឱ្យសីរុណ្ា ភាពរបស់វាមនិ្របរបួលបៅ 
បពលតល ស់បថូរភាពរបូ។ ម៉ាូបលគុល្ដលោនភាពរបូជាអងគធារុរាវសទិរបៅ្រផរគប  បហើយទញគប បៅវញិបៅមរ 
ផធុយបៅវញិម៉ាូបលគុល្ដលោនភាពរបូជាឧសម័នបៅឃ្នល រគប ឆ្ង យ។ អងគធារុររូវោរថាមពលបដើមផបីថូរភាពរបូពី 
រាវ បៅឧសម័ន ពីបរ ោះ្រអនថររមមននអនថរម៉ាូបលគុល។ បយើងពិចារណាទឹររបុងឆ្ប ងំបលើចស្តងាក ន។ ដំបងូបៅបពលបគ 
ដុរបភលើង បលផឿនរបស់ម៉ាូបលគុលរបស់ទឹរបរើនបឡើង បហើយសីរុណ្ា ភាពរប៏រើនបឡើង្ដរ។ បៅបពលសីរុណ្ា ភាព 
បឡើងដល់ចំណុ្ចរពុំោះ ម៉ាូបលគុលមនិអាចបបងកើនថាមពលសីុបនទិច នបទ (មនិអាចបបងកើនបលផឿន)។ វាររាភាពរបូ 
ជាអងគធារុរាវ។ បៅបពលទឹរពុោះ បហើយបយើងបៅ្រផថល់បរោិណ្របើថ ្វមបទ រ បនោះថាមពលបនោះ នបៅ 
បំ្បរអនថររមមននអនថរម៉ាូបលគុល បនោះោននយ័ថាវាបរើនថាមពលប៉ាូរង់្ សយលននម៉ាូបលគុល មនិ្មនថាមពលសីុបន 
ទិចបទ។ ដូចបនោះសីរុណ្ា ភាពមនិ្របរបួលបទពីបរ ោះសីរុណ្ា ភាពជារងាវ ស់ននថាមពលសីុបនទិចរបស់ម៉ាូបលគុល។ 
 កេ ឍ្ើឡាតង់ជាបរោិណ្របើថ ្ដលររូវផថល់ឱ្យ ឬ បបញ្ចញបោយអងគធារុបដើមផីបំ្បលងភាព បោយ
ររាសីរុណ្ា ភាពបៅដ្ដល។ 
 
 

៧១



 
 

រោល ងំរបស់ រនដោន
អំបពើបលើរូន ល់ 

រោល ងំរបស់រុោនអំបពើបលើរូន ល់ 

រោល ងំរបស់ រនដោនអំ
បពើបលើរូន ល់ 

(រ). រំហូចរទងរ់ទយ 
(ខ្). បផថើមោនចលន
រទងរ់ទយ 

(គ).បញ្ឈបច់លន 

រោល ងំរបស់ រនដោនអំ
បពើបលើរូន ល់ 

រោល ងំរបស់ រនដោន
អំបពើបលើរូន ល់ 

( ).ពបនលឿនបលផឿន 

រោល ងំរបស់ រនដោន
អំបពើបលើរូន ល់ 

(ង).ពនយរឺបលផឿន (ច).តល ស់បថូរទិសបៅ 

រោល ងំរបស់ រ
នដោនអំបពើបលើ 
រូន ល់ 

ងម្ងរៀនទ្យី 2៖ រម្ារំ 

វរទុបំណ្ង៖ 
- រំណ្រន់ិយមនយ័ននរោល ងំ 
- សាគ ល់ពីរបបភទននរោល ងំ នងិពំបនលចាបញូ់រុន 
- ្ញរឱ្យចាស់រវាង ោ៉ា ស នងិទមងន។់ 

1. ស្ញើណកមលំំាង 

 អបរ នបបញ្ចញរោល ងំ បៅបពលអបររញុ ឬទញវរទុ។ រោល ងំជាទំហំវុចិទរ័។ ជាទូបៅ រោល ងំ្ដលបិវើបលើ 
វរទុអាចបិវើឱ្យខូ្ចរទងរ់ទយ ឬតល ស់បថូរបលផឿនននវរទុ។ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 
 

  

 

តាមរបួ (រ) បងាា ញពរីំហូចរទងរ់ទយរបស់រូន ល់ ្ដលបណាថ លមរពីរោល ងំ រនដ និងរោល ងំរបរ ិ
រមមរបស់រុ។ រឯីរបូ (ខ្)បគបរបើរោល ងំបដើមផបីិវើឱ្យរូន ល់ោនចលន។ ផធុយមរវញិរបុងរបូ (គ)បគបរបើរោល ងំបដើមផី
បញ្ឈបច់លនរបស់រូន ល់។ តាមរបូ ( ) និងរបូ (ង) បគអាចបរបើរោល ងំបដើមផ ី ពបនលឿន ឬ ពនយរឺបលផឿន 
របស់រូន ល់ ចំ្នរឯរបូ (ច) បងាា ញពីោរអនុវរថរោល ងំបដើមផបីិវើឱ្យរូន ល់តល ស់បថូរទិសបៅននចលន។ 

៧២



 
 

ញដក 

(ក) 

(ខ) 

(ឃ) 

(ង) 

(ច) 

 តាមឧទហរណ៍្ាធងបលើទងំ 6  នបងាា ញនិយមនយ័ននរោល ងំថា រោល ងំជាបុពវបហរុ៖ 
- បិវើឱ្យអងគធារុបរមងុោនចលន ោនចលន 
- បញ្ឈប ់ឬ ពបនលឿន ឬ បថូ រទិសបៅននចលន 
- បិវើឱ្យអងគធារុខូ្ចរទងរ់ទយ 

បគតាងរោល ងំបោយ F បហើយរោល ងំោនាធប រគរិជា ញូរុន ( )N ។ 

2. របេភទៃនកមលំំាង  

 បៅបពលបគបរបើរោល ងំទញរុស័ឺរដូចរបូ (រ) បនោះរុស័ឺរយឺរ។ បៅបពលរូនរទោះររូវ នទញបោយរោល ងំ 
ិំលមម អាចឈបោះររិរ បនោះរូនរទោះនងឹតល ស់ទីដូចរបូ(ខ្)។ បៅបពលបគទរ ់ល់ដូចរបូ(គ) បពលបនោះ ល់ខូ្ច 
រទងរ់ទយ បហើយោនចលន។ សាទ នភាពបនោះ ជាឧទហរណ៍្ននរោល ងំប៉ាោះតធ ល់។ រោល ងំប៉ាោះតធ ល់បនោះ  រព់ន័ននឹង 
ោរប៉ាោះរបូរាងបោយតធ ល់ននវរទុពីរ។ ឧទហរណ៍្បផសងបទ រននរោល ងំប៉ាោះតធ ល់ គឺរោល ងំ្ដលបិវើបោយឧសម័នបលើនផធ 
ាធងននិុងផធុរវា  និងរោល ងំ របជើងោនអំបពើបលើររោលឥដឌ។ 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 របបភទរោល ងំបផសងបទ របនោះ គឺរោល ងំ្ដន្ដលមនិ រព់ន័ននឹងោរប៉ាោះរបូរាងតធ ល់ននវរទុទងំពីរបទ ប៉ាុ្នថវា 
ោនអំបពើឆលងោរលំ់ហទបទ។ រោល ងំទំនញសរលននវរទុពីរ ដូច នបងាា ញរបុងរបូ( )។ រោល ងំទំនញសរល 

(គ) 

៧៣



 
 

 នររាវរទុបៅបលើ្ផនដី(ោនទមងន)់ និងបិវើឱ្យភពជារណ្បវលិជុំវញិរពោះអាទិរយ។ ឧទហរណ៍្បផសងបទ រនន 
រោល ងំ្ដន គឺរោល ងំអគគិសន ី ្ដលបនធុរមយួោនអំបពើបលើបនធុរមយួបទ រដូចរបូ(ង)។ ឧទហរណ៍្ទីបីនន រោល ងំ 
្ដន គឺរោល ងំ្ដលរ របម្ដរ ោនអំបពើបលើ្ដរ។  

រោល ងំរគោឹះរបុងិមមជារិសុទន្រជារោល ងំ្ដន៖ (1) រោល ងំទំនញសរល រវាងវរទុពីរ (2) រោល ងំបអឡិច 
ររូោ៉ា បញទិច រវាងបនធុរអគិគសនី (3)រោល ងំនុយបរល្អ៊ែ  រវាងភាគលអិរអារូមិចរង (4) រោល ងំបខ្ាយ ្ដលបរើរ 
ពីលំនបំនាយវទិយុសរមម។ 

3. កមលំំាងែកង នទងកមលំំាងកកទត 

 បៅបពលវរទុមយួប៉ាោះនឹងវរទុមយួបទ រ្ដលបៅនឹង វានឹងគម នចលនបទពីបរ ោះវរទុ្ដលបៅនឹងបនោះជួយ  
ទប់វរទុមួយបទ រ។ រោល ងំ្ដលទប់ ឬ គំរទ បហើយ្រងនឹងនផធប៉ាោះបគបៅថា រោល ងំ្រង។ បគតាងរោល ងំប៉ាោះ 
បោយ nF ។ 
 

 
 ចូរពិចារណាបលើជបណ្ថើ រ្ដលោរប់ផថរនឹងជញ្ញជ ំងដូចរបូ(រ)  ជញ្ញច ំងទបន់ឹងជបណ្ថើ របោយរោល ងំ តាមទិស 
បដរ បហើយរំបនប់៉ាោះររូវ នប្ណ្ត នចោង យរវាងម៉ាូបលគុល នឹងម៉ាូបលគុលរបុងនផធននជញ្ញច ំង។ ដូចនឹងោរប្ណ្ត នរុស័ឺរ 
្ដរ ម៉ាូបលគុល្ដល នប្ណ្ត នរបុងជញ្ញជ ំង នរញុជបណ្ថើ រវញិ្ដរ។ រោល ងំបនោះ ្រងបៅនឹងនផធប៉ាោះ ្ដលបគបៅ 
ថារោល ងំ្រង។ 

ឥឡូវបយើងពិនិរយបមើលរបូ(ខ្) បយើងរញុដុំអងគធារុបោយរោល ងំរិចៗ បនោះដុអំងគធារុមនិតល ស់ ទីបទ។ នផធ 
ននររោលបបងកើររោល ងំមយួរបឆ្ងំនឹងរោល ងំបយើងរញុ ដូចបនោះបយើងររូវរញុបោយរោល ងំមយួិំ បទើបដុអំងគធារុ 
តល ស់ទី។ រោល ងំររិរបនោះជារោល ងំររិរបោយរអិល្ដលោរប់នទយបលផឿនរបស់ចលន បហើយោនទិសបៅ 
ផធុយពីចលន។ 
បគ្ចរររិរជាពីររបបភទ ររិរសាថ ទិច នងិររិរសីុបនទចិ។ 

 
 
 
 
 
 

 

រោល ងំ្រង   

រោល ងំររិរ  

 (រ) 
(ខ្) 

៧៤



 
 

- ររិរសាថ ទិច ជាររិរ្ដលបរើរោនបៅបពលអងគធារុគម នចលន (ររិរនឹង)។ 
- ររិរសីុបនទចិ ជារររិ្ដលបរើរោនបៅបពលអងគធារុោនចលន (ររិរបោយរអិល)។ 

សំណួររតទេះរ េះ៖ បរើរគបរ់ោល ងំររិរសុទន្រោនទិសបៅផធុយពីចលនឬ?  
         រោល ងំររិរមិនសុទន្រោនទិសបៅផធុយពីចលន។ រោល ងំររិររបឆ្ងំនឹងវរទុ ពីរ្ដលប៉ាោះគប  
(បទោះបីជាោនចលន ឬ បៅនឹង)។  រអិលោនទិសបៅផធុយពីចលន ្រររិរនឹងោនទិសបៅរសបនឹងចលន 
បរ ោះវាជាបហរុបិវើឱ្យវរទុតល ស់ទី។ ឧទហរណ៍្៖ រោល ងំររិររវាង រ នឹងដី  រងរ់វយនថ នឹងវបល់ ជាបហរុបិវើ
ឱ្យខ្លួ នបយើង និងរវយនថតល ស់ទីបៅមុខ្  ន។ ដូចបនោះររិរ្បបបនោះោនទិសបៅរសបនឹងចលន។ 
 
ផលរបស់រោល ងំររិរ 

ផលអវជិជោន ផលវជិជោន 

1. ោរប់នទយអានុភាពោ៉ា សីុន។ 
2. បណាថ លឱ្យោនោរសឹររចិរលិនន្ផបរោនចលនរបុង 
ោ៉ា សីុន។ 

1.បោយសាររររិ បយើងអាចបដើរ ររ ់ោនរ់បស់
អវីមយួ ន។ 
2. បរបើរបុងោរជានស់្តហាវ ងំបដើមផឱី្យរវយនថឈប។់ 

 

 

 

 

 

 

4. បងគហំៃនកមលំំាង 

ចំណំើ៖ បៅរបុងរបូវទិាោនទហំំ ពីរគឺ ទំហំសាក ្ល និងទំហំវុចិទរ័។ 
 ទំហំសាក ្ល ជាទំហំោន្រអាងំរងសីុ់បរ។ ទំហំសាក ្ល រមួោន ោ៉ា ស សីរុណ្ា ភាព សោព ិ ថាមពល 
រមមនថ ...។ល។ 
 ទំហំវុចិទរ័ ជាទំហំ្ដលោន ចំណុ្ចចាប ់ទិស  ទិសបៅ និងអាងំរងសីុ់បរ។ ទំហំវុចិទរ័ រមួោន រោល ងំ 
បោល ស់ទី បលផឿន សំទុោះ បរោិណ្ចលន  ្ដនអគគិសនី  ្ដនោ៉ា បញ៉ាទិច1...។ល។ 

៧៥



 
 

 
បងគុ ំននរោល ងំ ្ចរបចញបីររណី្។ 
ររណី្រោល ងំពីរោនទិសដូចគប  បហើយោនទិសបៅដូចគប បនោះរោល ងំផគួ បោនទិស និងទិសបៅដូចនឹង 

រោល ងំទងំពីរ បហើយអាងំរងសីុ់បរបសមើ នឹងផលបូរននអាងំរងសីុ់បររោល ងំទងំពីរ។ 
 ររណី្រោល ងំពីរោនទិសដូចគប  បហើយោនទិសបៅផធុយគប បនោះរោល ងំផគួ បោនទិស និងទិសបៅដូចនឹង 
រោល ងំ្ដលិំជាងបគ បហើយរោល ងំផគួ បបសមើ នឹងផលដររវាងរោល ងំិំ នឹងរោល ងំរូចជាង។ 
 ររណី្រោល ងំពីរោនទិសខុ្សគប បនោះរោល ងំផគួ ប ោនទិស  ទិសបៅ ររ នតាមវធិាន  របបលឡូរោម   
បហើយអាងំរងសីុ់បរគណ្នតាមរទឹសថី រូសីុនុស។ 
 
 
 

៧៦



 
 

5. ចើាប់ទាំើងបីញឡតុន 

ក. ចើាបទ់1ីញឡតុន ឬ ចើាប់នទចលភាព 

 រគបអ់ងគធារុទងំអស់សុទន្រមនិអាចបថូរពី ភាពបៅបសងៀមបៅភាពោនចលន បហើយមនិអាចបនទយបលផឿន 
បោយខ្លួនឯង នបទ របសិនបបើវាមនិរងរោល ងំ  បរៅ។ 
 បយើងអាចសបងករបមើល រុភរូបផសងៗអពំីចាបទ់1ីញូរុនរបុងជីវភាពរស់បៅសពវនវង៖ 

- បគោរ់្ រវបៅបលើរុ។ របសិនបបើគម ននរណាផថួលវា បនោះវាបៅបសងៀមដ្ដល។ 
- ្ផលបឈើ្ ដលទុំរជោុះមរដីបោយសារ្ររោល ងំទំនញ្ផនដ ី (ទមងន)់ បហើយវា          ោន់្ របលឿន 
បឡើងៗ។ 

- រវយនថមយួរពុំងតល ស់ទីបោយបលផឿនបវរ បរោយមរបពលចុោះចំបណារ បលផឿនរបស់វាបរើនបឡើងបោយ 
សាររោល ងំទំនញ្ផនដ។ី 

- រូន្ស៊ែវបោហៈរំពុងតល ស់ទីបោយបលផឿនបវរ។ បរោយមរបពលវាតល ស់ទី្រផរបម្ដរ វាតល ស់ទីោន ់
្របលឿនៗបឡើង បហើយតល ស់បថូរទិសបៅររបម្ដរបោយសារ រោល ងំឆរទ់ញរបស់បម្ដរ។ 

 
ពំេនលចើាប់ទ1ីញឡតុន៖ បបើអងគធារុមយួវាបៅនឹងវាបៅនឹងដ្ដល ឬបបើវាោនចលន ជាចលនររងប់សមើ  

របសិនបបើវាមិនរងរោល ងំបរៅ ឬ ផលបូររោល ងំបរៅោនអបំពើបលើវាបសមើសូនយ។ 
  
 ពទេសាធន៍ៃយៗ៖ 
បគោររ់រោសោរុងមយួសនលឹរបលើោរ់្ រវ 
បនធ បោ់រោ់រម់យួឱ្យចំរណាថ លររោស
ោរុង។ បរោយមរអបរបរបើរោមនដតធ រ ់
ររោសោរុង ពី្ផបរោខ ងបៅ្ផបរោខ ងបទ រ 
បនោះបគប ើញថាររោសោរុង តល ស់ទីបៅ 
មុខ្ដូចរបូាធងបរោម បហើយោរធ់ាល រចូ់ល 
របុ ង្រវ ពីបរ ោះមុនដបំូងោរប់ៅបសងៀមបលើ  
ររោសោរុង បទោះបីជាអបរតធ ររ់រោសរ៍
បោយ ្រោរប់ៅចងរ់រានិចលភាព (ភាព 
ររាបលផឿន) របស់វា។ (សនមរគម នររិរ 
រវាងោរ ់និងររោសោរុង។ 

និចលភាពជាលរខណ្ៈរបស់របូធារុទបទ់ល់នឹងបោល ស់បថូ រចលន។ 
របសិនបបើអងគធារុមនិតល ស់ទបីទ វានឹងមនិតល ស់ទីរហូរ ដល់ផលបូររោល ងំ្ដល ោនអំបពើ បលើវាខុ្សពី

សូនយ បនោះវានឹងចាបប់ផថើមោនចលន។ របសិនបបើអងគធារុរំពុងោនចលន វានឹងោន ចលនបោយវុចិទរ័ បលផឿន 

៧៧



 
 

បវរ រហូរដល់ផលបូររោល ងំ្ដលោនអំបពើបលើវាខុ្សពីសូនយ បនោះវាតល ស់ បថូរលរខណ្ៈចលន ( រររិអាចបិវើឱ្យ 
បលផឿនរបស់អងគធារុវយចុោះ ឬ រោល ងំបរៅអាច បិវើឱ្យវាសធុោះ បឡើង)។ 

ឧទហរណ៍្ និចលភាពរបុងជវីភាពរស់បៅ៖ 
- បពលអបរបបើរបររវយនថរំពុងបបើរបរ រសាប់្ រគរច់ាបស់្តហាវ ងំឈបភ់ាល មៗ បនោះគររ់ជុលខ្លួន 
បៅមុខ្ បរ ោះបជើងរបស់គរឈ់បជ់ាមយួរវយនថ ្រខ្លួនរបស់គរច់ងរ់រាបលផឿន។ បហរុបនោះ 
ខ្លួនគរអ់ាចនឹងទងគិចនងឹរវយនថ។  

- បៅបពលរវយនថឈប ់  ្របនធ បម់រភាល មៗបនោះរវយនថបចញដំបណ្ើ រ ជាបហរុបិវើឱ្យខ្លួនរបស់គរ ់
តង របរោយពីបរ ោះ្របជើងរបស់គរត់ល ស់ទីតាមរវយនថ ្រខ្លួនគរច់ងរ់រាភាពបៅបសងៀម។ 
 

 
 
 
 
 
 
  
ខ្.ចើាប់ទ2ីញឡតុន  

 របុងចាបទ់ពីីរញូរុនបនោះ បយើងអាចដងឹអពំីោរពិពណ៌្នចលន (បោយបរបើបលផឿន និងសំទុោះ) បហើយបយើង 
នឹងដឹងអំពបីុពវបហរុនឱំ្យោនចលន (រោល ងំសរបុ្ដលោនអំបពើបលើអងគធារុ)។ 
 ដូច្ដលបយើង នដងឹពីមនុថា បយើងពិ របិវើឱ្យវរទុមយួោននិចលភាពិំ (ោ៉ា សិ)ំ តល ស់បថូរចលន ន។ 
ផធុយមរវញិបយើងោនភាពងាយរសួលរបុងោរបិវើឱ្យវរទុមយួោននិចលភាពរូច (ោ៉ា ស រូច) តល ស់បថូរចលន ន។ 
ឧទហរណ៍្៖  ល់រឹង្ដលបយើងទរប់លងរាល់នវង ោននិចលភាពិំជាង ល់ិូរ។ ោ៉ា ស គឺជារងាវ ស់នននិចល 
ភាពរបស់វរទុ។ វរទុោននិចលភាពរូច ោនោ៉ា សរូច ្រវរទុោននិចលភាពិំោនោ៉ា សិ។ំ 

ឥឡូវចូរចងចាថំាោរបិវើឱ្យវរទុមយួ្របរបួលបលផឿន ឬ ទិសបៅននចលនបណាថ លឱ្យបរើរោន សំទុោះបហើយ 
ោរ្ដលបយើងរញុ ទញ ទរ.់..។ល។ សុទន្រ នបញ្ជូ នរោល ងំដល់វរទុ។ 

សំណួរ    រ េះ៖ រវយនថពីរោនទំហំប៉ាុនគប ។ រវយនថទី1 ផធុ រទំនិញបពញ បហើយរវយនថទី2 មិនផធុ រ 
ទំនិញបទ។ របុ ងចំបណាមរវយនថទងំពីរ បរើរវយនថមយួណាងាយរសួលបចញដបំណ្ើ រជាង? បៅបពលរវយនថ 
ទងំពីររំពុងតល ស់ទីបោយបលផឿនបសមើគប  បរើរវយនថមយួណាងាយរសួលបញ្ឈបជ់ាង?  

         រវយនថទី2 ងាយរសួលបចញដបំណ្ើ រ និងងាយរសួលបញ្ឈបជ់ាងរវយនថទី1 ពីបរ ោះ 
រវយនថទី2 ោននិចលភាពរូចជាងរវយនថទី1។ 
 

៧៨



 
 

 

 
 

៧៩



 
 

 
ពំេនលចើាប់ទ2ីញឡតុន៖ សំទុោះរបស់អងគធារុសោោររបៅនឹងផលបូររោល ងំបរៅ្ដលោនអំបពើបលើវា 

បហើយរចាស សោោររ បៅនឹងោ៉ា សរបស់វា។ 

គ.ចើាប់ទ3ីញឡតុន 

ចាបទ់3ីញូរុន គឺជាចាប់្ ដលពិពណ៌្នអំពីអំបពើ និងរបរិរមម។ 
 ឧទហរណ៍្1៖ របសិនបបើអបរបរបើនដរញុបលើរជុងាធងននរុ បរើអបរោនអារមមណ៍្ថាដូចជាោនអវីរញុនដអបរ 
ឬបទ? តាមពិរវាោនរោល ងំមយួរញុនដរបស់អបរវញិ្ដរ។ គំនិរបនោះអបរខ្លោះ្ដលមនិយល់អំពរីទឹសថីវទិាសាស្តសថ  
រប្ហលគិរថាវាមនិគួរឱ្យបជឿបទ។ 

 

៨០



 
 

 
ញូរុន នសបងខបគនំិរមយួអពំីោររញុគប បៅវញិបៅមរ ្ដលវាជាចាបទ់3ីញូរុន។ ញូរុន ននិយាយថា 

រគបអ់ំបពើររូវ នទបទ់ល់បោយរបរិរមម។ 
ពំេនលចើាប់ទី3ញឡតុន៖ របសិនបបើអងគធារុពីរោនអំបពើរវាងគប នឹងគប  (អំបពើ និងរបរិរមម) ្ដលរោល ងំ

12F ជារោល ងំរបស់អងគធារុទី   ោនអំបពើបលើអងគធារុទី   ោនអាងំរង់សីុបរបសមើគប  និងោនទិសបៅខុ្សគប
បៅនឹងរោល ងំ 21F ជារោល ងំរបស់អងគធារុទី   ោនអំបពើបលើអងគធារុទី   ។ 

ឧទហរណ៍្2៖ មថងបនោះអបរបរបើនដរញុវរទុ្ដលោរប់លើរុ ដូចរបូាធងបរោម ។ បៅបពលអបរបរបើរោល ងំបលើ 
វរទុ ោននយ័ថាអបរបិវើអំបពើបលើវរទុ បនោះវរទុរប៏បញ្ចញរបររិមមរបវញិ ្ដលរោល ងំបនោះោនរនមលបសមើនឹងរោល ងំ្ដល 
អបរ នបិវើ ប៉ាុ្នថោនទិសបៅផធុយគប ។ 

 
ឧទហរណ៍្3៖ បយើងពិចារណាបលើោរបដើរ និងោរររ។់ ដំបូងបយើងបរបើរោល ងំធារដ់ី រសបបពលបនោះដីរ ៏

ធាររ់បមរបលើបជើងបយើងវញិ ជាបហរុបិវើឱ្យបយើងបដើរ ឬ ររប់ៅមុខ្ ន។ 

៨១



 
 

 
 
ឧទហរណ៍្4៖  បៅបពលរ ៉ាុរ្រររុញចំហាយឧសម័នបចញ  ខ្លួនវា រសបបពលបនោះ ចំហាយឧសម័នរ៏រុញ 

របមរបលើរ ៉ាុរ្ររវញិ្ដរបោយរោល ងំប៉ាុនគប  និងោនទិសបៅផធុយគប  ្ដលជាបហរុ បិវើឱ្យរ ៉ាុរ្ររតល ស់ទីបៅ 
មុខ្ ន។ 

 
            សំណួររតទេះរ េះ 

តាមរបួ មនុសសោប រប់ោរបចញពីទូរ។ បរើនឹងោនអវីបរើរបឡើង? 

            ចេមលើយ 

ទួរនឹងររិំលវយបរោយបោយបរបើរោល ងំរបរិរមមជាមយួនឹងមនុ
សស្ដលបោរបចញពីទូរ បហើយោនចលនបៅមរ។ 
មនុសសនឹងធាល រប់ៅរបុ ងទឹរ។ 

 
 

៨២



 
 

6. ែញកម្ ើស នទងទមៃន ់

 ោ៉ា សជាបរោិណ្រូបធារុ ្ដលបៅរបុងអងគធារុ ្រទមងនជ់ារងាវ ស់ននរោល ងំទំនញដីបលើរូបធារុ។ ោ៉ា ស 
ជាលរខណ្ៈាធងរបុងននអងគធារុ បហើយវាបវររគប់ទីរ្នលង។ ទមងន់ជារោល ងំ បហើយបសមើនឹងផលគុណ្រវាងោ៉ា ស 
នឹងសំទុោះទំនញដ។ី ទមងន់្ របរបួលបៅតាមទីរ្នលង ជាឧទហរណ៍្ទមងនរ់បស់វរទុមយួរសាលបៅបពលសទិររយៈ 
រមពស់ណាមយួ (បលើនផធរពោះចនធ) ជាងបពលវាបៅបលើនផធដី បោយសារទំនញរបស់រពោះចនធរូចជាង្ផនដី6ដង។ 
 

ោ៉ា ស ទមងន ់
- ជាបរោិណ្របូធារុ្ដលបៅរបុងអងគធារុ 
- ជាទំហំសាក ្ល (គិរ្ររនមល) 
- ោនាធប រជាគីឡូរោម (kg) 
- ោនរនមលបវររគបទ់ីរ្នលង 
- វាស់បោយជញ្ជ ីងរូនបូរ ឬជញ្ជ ីងបអឡិច    

ររូនិច 
 

- ជាជារងាវ ស់ននរោល ងំទំនញដីបលើ   
អងគធារុ 

- ជាទំហំវុចិទរ័ (ោនចំណុ្ចចាប ់ ទិស  
ទិសបៅ និងរនមល) 

- ោនាធប រជាញូរុន ( )N  
- ្របរបួលបៅតាមទីរ្នលង 
- វាស់បោយឌីណាម៉ាូ្ម៉ារ 

 
 
 

៨៣



 
 

ងម្ងរៀនទ្យី3៖ អគកសិនី នរិម៉ាងែទ៉្យចិ 

វតថហបំណង 

- បងាា ញពីលរខណ្ៈទូបៅរបស់អគគិសន ី
- បងាា ញពីលរខណ្ៈោ៉ា បញ៉ាទិច 
- យល់ចាស់ពីទំនរទ់ំនងរវាងអគគិសន ីនិងោ៉ា បញ៉ាទិច 
- អនុវរថរទឹសថីបអឡិចររូោ៉ា បញ៉ាទិចរបុងោរបបងកើរជនិតាចរនថឆ្ល ស់។ 

1.នទយមន័យអគគទសនី  

អគគិសនីជាទរមងថ់ាមពលមយួរបបភទ្ដលបគបៅថាថាមពលអគគិសនី។ អគគិសនី្ចរបចញជាពីររបបភទ 
គឺអគគិសនសីាថ ទចិ និងអគគិសនីឌីណាមចិ។ អគគិសនឌីីណាមចិរមួោនចរនថជាប ់(DC)  និងចរនថឆ្ល ស់ (AC)។ 

ជួនោលបគបៅវាថាជារោល ងំអរបូី ពីបរ ោះ្រថាមពលរបស់វាបមើលមនិប ើញ សាថ បម់និឮ ប៉ាោះមនិ ន 
និងគម នរសរលិន។ បទោះបីជាយា៉ា ងណា ផលរបស់វាអាចឱ្យ បយើងបមើលប ើញ ន ដូចជាពនលរឺបស់អំពូលម៉ាទូរ័វលិ...។  
បលើសពីបនោះបយើងអាចសាថ ប ់ោនអារមមណ៍្ ិុរំលិន ន ដូចជា សំបឡងរបស់រនធោះ អារមមណ៍្បៅថ បៅបពលប៉ាោះបរសាម 
្ខ្សចមលង និងិុរំលិន បៅបពល្ខ្សចមលងបៅថ ាធល ងំរហូរដល់បឆោះ។ 

 
 
 

៨៤



 
 

2. ទរមង់អាតូម (ៃណវយ  ូនទងេអឡទចរតុងវ លជុំវ ញៃណវយ ូ) 

រគប់រូបធារុសុទន្រផសបំឡើងបោយអារូម។ អារូមផសបំឡើងបោយភាគលអិរបីរបបភទរួមោន៖ របូរុង 
ណឺ្ររុង និងបអឡិចររុង។ ភាគលអិរទងំបីរបបភទជាអបររំណ្រ់លរខណ្ៈននអារូម ណាមយួ។ លរខណ្ៈចមផង 
្ដលរំណ្រធ់ារុគីមគីឺ ចំនួនណឺ្ររុង ចំនួនរបរុូង និងចំននួបអឡិចររុង។ ជាឧទហរណ៍្ អុីរដូ្សន និងបអលយូម 
ោនណឺ្ររុងរបូរុង និងបអឡិចររុង ដូចគប  ប៉ាុ្នថចំនួនខុ្សគប ។ ភាពខុ្សគប បនោះបិវើឱ្យធារុគីមីទងំពីរខុ្សគប  
រមួោនលរខណ្ៈរបូ និងលរខណ្ៈគីម។ី សពវនវងបយើងសាគ ល់ធារុគីម ីជាង100ធារុ ដូចោនរបុងតារាងខ្ួបគីម។ី បគ 
របរមៀបធារុគីមរីបុងតារាងខ្ួបគីមអីារស័យបលើចំនួនរបូរុង និងបងាា ញលរខណ្ៈរូប និងលរខណ្ៈគីមីរបស់វា។ 

 
បៅចំណុ្ចរណាថ លននអារូមជានណ្វ យ៉ាូ្ដលោន របូរុង និងណឺ្ររុង។ របូរុងជាភាគលអិរោនបនធុរ 

អគគិសនីវជិជោន និងណឺ្ររុងគម នបនធុរអគគិសន(ីណឺ្រ)។ ណឺ្ររុងោនោ៉ា សរប្ហលនឹងោ៉ា សរបូរុង។ ភាគលអិរទបី ី
្ដលវលិជុំវញិនណ្វ យ៉ាូ គឺបអឡិចររុង បហើយោនបនធុរអគគិសនអីវជិជោនរពមទងំោនោ៉ា សរសាលជាងរបូរុង។ 
ោ៉ា សរបូរុងិំជាងោ៉ា សបអឡិចររុងរប្ហល1837ដង។ បោយសារ្រោ៉ា សរបូរុង ងិន់ជាងោ៉ា សបអឡិចររុង 
បរចើនបពរជាបហរុបគអាចនិយាយ នថាោ៉ា សរបស់នណ្វ យ៉ាូជាោ៉ា សរបស់អារូម។ បោយសារ្ររបូរុង និង 
ណឺ្ររុងោនទីតាងំបៅរណាថ លអារូម បហើយទីតាងំរបស់បអឡិចររុងសទិរបៅ្ផបរាធងបរៅអារូម នឱំ្យបអឡិច 
ររុងអាច្របរបួលចំនួនបៅបពលបិវើរបរិរមមគីម។ី 

3. អគគទសនីកមម នទងអនតរកមមបនទហកអគគទសនី  

3.1 អគគទសនកីមម 

អគគិសនីសាថ ទិចបបងកើរបោយបនធុរអគគិសនីបៅបលើនផធននវរទុ។ អគគិសនីសាថ ទិចបរើរបឡើងបោយសារអងគធារុ 
អុីសូឡងដូ់ចជា ជរ័ ល សិុច ឬ ្រវ ររដុស ឬ ររិរគប  បណាថ លឱ្យោនបបនធរបអឡិចររុង។ ជាលទនផលបិវើឱ្យ រ ់
រុលយភាពរវាងបអឡិចររុង នងិរបរុង រវាងអងគធារុទងំពីរ។ 

៨៥



 
 

បគ្ចរបនធុរអគគិសនីជាពីររបបភទគឺ បនធុរវជិជោន និងបនធុរអវជិជោន។ បៅបដើមទសសវរយឆ្ប 1ំ890 បោរ 
វមសុន នបររសាយិមមជារិពិរននបអឡិចររងុតាមរយៈោរពិបសាិបំពងោ់រំសមីោរូរ។ បយើងអាចសោគ ល់ 
 នថា ៖ 

- បនធុរអគគិសនីររូវ នររា 
- បនធុរអគគិសនីអាចរាប ់ន 
- រោល ងំរវាងបនធុរទងំពីររចាសសោោររនឹងោបរននចោង យរវាងបនធុរទងំពីរ។ 

 អងគធារុអាចផធុរបនធុរអគគិសនី ន។ បៅបពល្ដលអងគធារុបលើសបអឡិចររុងវាោនបនធុរអគគិសនី 
អវជិជោន ប៉ាុ្នថបៅបពល្ដលអងគធារុខ្វោះបអឡិចររុង វាោនបនធុរអគគិសនវីជិជោន។ 

អគគិសនីរមមជាទបងវើទងំឡាយណា្ដលបិវើឱ្យអងគធារុណាមយួ បលើស ឬ ខ្វោះបអឡិចររុង។ 
បគ្ចរអគគិសនរីមមជាបីរបបភទគឺអគគិសនីរមមបោយររិរ  អគគិសនីរមមបោយប៉ាោះ និងអគគិសនីរមមបោយ 

ឥទនិពល។ 
 
ក. អគគទសនកីមមេដ្យកកទត   

 
បគររដុសចងកឹោះ្រវជាមយួសំពរសូ់ររ។ បរោយបពលររដុសរចួ ចងកោឹះ្រវោនបនធុរវជិជោន បហើយសំពរ ់

សូររោនបនធុរអវជិជោនដូចរបូាធងបលើ។ 
មុនដំបូងចងកោឹះ្រវ និងសំពរ់សូររណឺ្រ (ចំនួនរបូរុង និងចំនួនបអឡិចររុងបសមើគប )។ បពលររដុសគប  

បិវើឱ្យបអឡិចររុងរបស់ចងកោឹះ្រវររូវ នោច ់ បហើយសំពរសូ់ររចាបយ់របអឡិចររុង្ដលោចប់នោះ។ បៅខ្ណ្ៈ 
បនោះ្ដរ បអឡិចររុង្ដលបលើស នលិចចូលរបុងនផធននសំពរសូ់ររ។ 

ដូចបនោះសំពរសូ់ររោនបនធុរអគគិសនីអវជិជោន បហើយចងកោឹះ្រវោនបនធុរអគគិសនីវជិជោន។ 
បយើងអាចដឹង នថា៖ 

៨៦



 
 

របារខវះបន្ទុកវជិជ
មាន្ 

នៅនេលរបារប៉ះនឹ្ងដំុនោហៈ        
នអឡិចត្រងុឆលងចូលកនុងរបារ 

ដំុនោហៈមាន្បន្ទុកវជិជមាន្ 

- េអបូនីត បពលររដុសជាមយួបរាមសរវបនោះបអបូនីរោនបនធុរអវជិជោន បហើយបរាមសរវោនបនធុរវជិជោន។ 
- ប ូលីសទីែរ៉ែន បពលររដុសជាមយួសំពរ់្ ឡន ប៉ាូលីសធី្រ ៉ានោនបនធុរអវជិជោន បហើយសំពរ់្ ឡនោនបនធុរ 
វជិជោន។ 

- ែសលុយឡឡសអាេសតាត បពលររដុសជាមយួសំពរ់្ ឡន វាោនបនធុរវជិជោន បហើយសំពរ់្ ឡនោន 
បនធុរអវជិជោន។ 

ពទេសាធន៍ៃយៗ 
បយើងអាចយរបនធ រជ់រ័ ឬ បពំង ់PVC ររដុសជាមយួររោសអនមយ័។ បនធ បព់ីររដុសរចួ យរបនធ រ ់

ជរ័ ឬ បំពង ់PVC បៅោរជ់រិរំបទចររោស ឬ សរ។់ អបរអាចប ើញ បនធ រជ់រ័ ឬ បំពង ់PVC ឆររ់ំបទចររោស ឬ 
សរ។់ សំណួ្រ៖ បហរុអវី រុភូរបនោះបរើរបឡើង?  
 ចំណ៖ំ  ខ្យល់ និងនដរបស់អបរររូវ្រសងួរលអ។ 
 

ខ្.អគគទសនីកមមេដ្យប េះ 

បសធើរ្ររគបអ់ងគធារុបរើរោនបនធុរ 
អគគិសនីបោយសារ្រររិរ បហើយអងគធារុ ោន 
បនធុរអគគិសនោីនឥទនពិលបលើវរទុ្ដលបៅ្រផរ 
វាបោយោរ់្ រផរ ឬ ប៉ាោះតធ ល់។ របូាធងសាថ ំ
បងាា ញថា របសិនបបើរ រោនបនធុរវជិជោនោរ ់
្រផរដុំបោហៈណឺ្រ បិវើឱ្យបនធុរអវជិជោនរបស់ 
ដុំបោហៈមរផថុ ំគប ្រផររ រវជិជោន។ បនធ ប ់
មរយររ រផធុរបនធុរវជិជោនប៉ាោះនឹងដុំបោហៈ    
ណឺ្រ។ បអឡិចររុងមយួចំនួនឆលងចូលរ រ ។ 
ជាចុងបរោយយររ របចញពីដុបំោហៈ ជា 
លទនផលបិវើឱ្យដុំបោហៈខ្វោះបអឡិចររុង (ោន 
បនធុរអគគិសនីវជិជោន) បហើយរ របលើសបអឡិច 
ររុង (ោនបនធុរអគគិសនអីវជិជោន)។ 
 

 

 

 

 

៨៧



 
 

គ.  អគគទសនីកមមេដ្យឥទធទពល 

វ ិិ ីសាស្តសថមយួបទ របដើមផបីិវើឱ្យដុំបោហៈ 
ោនបនធុរអគគិសនី គឺអគគសិនរីមមបោយឥទនិពល។ 
របុងរបូាធងសាថ ំបគោររ់ រ ផធុរបនធុរអគគិសនីវជិជ 
ោន្រផរ មនិឱ្យប៉ាោះនងឹដុំបោហៈណឺ្រ។ បអឡិច 
ររុងបៅរបុងដុំបោហៈ ររូវ នទញបៅាធងចុង 
ននដុំបោហៈបោយសារបនធុរវជិជោនរបស់រ រ 
្ដលបៅជិរ បហើយបិវើឱ្យខ្សរ់បអឡិចររុងបៅ 
ចុងោខ ងបទ រននដុំបោហៈ។ របសិនបបើចុងាធង 
វជិជោនររូវ ន ប៉ាោះបោយអងគធារុណឺ្រ បអឡិច 
ររុងនឹងហូរបៅ របុងដុំបោហៈបនោះ។ បៅបពល
ដររ របចញ បនោះដុំបោហៈបលើសបអឡិចររុង 
(បនធុរអវជិជ ោន)។ 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 អនតរកមមបនទហកអគគទសន ី

ឥឡូវបយើងពិនិរយបមើលពិបសាិន៍មួយាធងបរោម។ បគោរ់ចងកឹោះ្រវ្ដលាធរ់នឹងសំពរ់សូរររួចបលើ 
រំណ្ល់។ របសិនបបើបគោរប់នធោះ ្រវ្ដលាធរន់ឹងសំពរសូ់រររចួ ្រផរនឹងចងកឹោះ ្រវ បគប ើញថាវារចានគប បចញ 
ជាបហរុបិវើឱ្យចងកោឹះ្រវវលិ។ ផធុយមរវញិបៅបពលបគោរប់នធោះបអបូនីរ្ដលាធរន់ឹងបរាមសរវរចួ ្រផរនឹង ចងកោឹះ 
្រវ បគប ើញ ថាវាទញបគចូល។ 

៨៨



 
 

 
តាមរយៈោរសបងករាធងបលើ បគអាចសបងខបអំពអីនថររមមបនធុរអគគិសនីដូចាធងបរោម៖ 
- បនធុរអគគិសនីដូចគប ោរជ់រិគប រចានគប បចញ។ 
- បនធុរអគគិសនីផធុយគប ោរជ់ិរគប រចានគប បចញ។ 

 
 

ពទេសាធន៍ៃយៗ៖  បយើងបងាូរទឹរដូចរូបាធងបរោម ។ បនធ ប់មរររដុសបំពងប់ឺរជាមួយនឹងររោស
អនមយ័ឱ្យាធល ងំ។ រចួោរប់ំពងប់ឺរឱ្យ្រផរចរនថទឹរ (មនិឱ្យប៉ាោះទឹរ)។ បរើោនអវីបរើរបឡើងចំប ោះចរនថទឹរ? បរើបហរុ 
អវី នជាោន រុភូរបនោះបរើរបឡើង? 

៨៩



 
 

 

3.3 េអឡទចរតូទសើឝន៍ 

បអឡិចររូទសសន ៍ជាឧបររណ៍្បរបើសរោបប់ងាា ញវរថោនបនធុរអគគិសនីននអងគធារុ។ 

 
 បយើងដឹងរចួមរបហើយថា ោលណាបគររដុសចងកោឹះ្រវជាមយួសំពរសូ់ររ បរោយបពលររដុស ចងកោឹះ្រវ 
ោនបនធុរអគគិសនីវជិជោន(ខ្វោះបអឡិចររុង)។ បនធ បម់របគយរចងកឹោះ្រវបនោះបៅោរ់្ រផរនឹង លីបោហៈននបអឡិច 
ររូទសសន៍។ បពលបនោះបអឡិចររុងរបស់បោហៈ នរបមូលផថុ ំររង់  លីបោហៈ ជាបហរុបិវើឱ្យសនលឹរអាលុយ 

៩០



 
 

មីញូមទំងពីរខ្វោះបអឡិចររុងោនបនធុរអគគិសនីវជិជោនដូចគប ។ សនលឹរអាលុយមីញូម ទងំពីរ្ញរបចញពីបគ 
(អនថររមមបនធុរអគគិសនី)។ 

ចំណា៖ំ បគអាចបរបើបពំងប់រឺ និងររោសអនមយ័ជនំួស ចងកឹោះ្រវ និងសំពរសូ់ររ នរបុងោរបងាា ញ
អំពីវរថោនបនធុរអគគិសនីបរោយបពលររដុសរចួ។ 

សំណួររតទេះរ េះ  
បរើ រុភូរបផលរបបនធ របរើរបឡើងយា៉ា ងដូចបមថច? 
ចេមលើយ 

បៅបពលពពររសាររ់រិរគប ជាមយួនឹងតធ ងំពពរដន៏ទ 
បទ រ ឬ ជាមយួនផធដីបិវើឱ្យោនអគគិសនីរមមបរើរបឡើង (បមើលរូប)។ 
បៅបពលពពររសារោ់ន់្ រឆ្ង យពី្ផនដីបិវើឱ្យរងស់យុងរវាង 
តធ ងំពពរនឹង្ផនដីោន់្ រិំជាបហរុនឱំ្យោនោរបផធរបអឡិច 
ររុងពីតធ ងំពពរមរ្ផនដី ឬ ពី្ផនដីបៅតធ ងំពពរ  រុភរូ
បនោះបៅថា រុភរូបផលរបបនធ រ។ 

 
 
4. អ ីុសូឡង់ នទងអងគធាតុចមលង  

 របុងលំននំនអគគិសនីរមមបោយររិរ បយើងប ើញថា អងគធារុមយួចនំួនអាចបិវើអគគសិនីរមម  នយា៉ា ង 
ងាយរសួល បោយោរររដុសជាមយួអងគធារុដនទបផសងបទ រ។ អងគធារុរបបភទបនោះ បអឡិច ររុង     អាចររូវ 
 នបញ្ជូ នពអីងគធារុមយួបៅអងគធារុមយួបទ រ រចួររាបៅបលើនផធរបស់វា។ បអឡិចររុងទងំបនោះមនិអាចតល ស់ទ ី
បៅរបុងនផធអងគធារុ នបទ វាររូវ នប   ងទុររបុងរំបន់្ ដលបគាធរវ់ា។ អងគធារុរបបភទបនោះបគឱ្យបឈាម ោះថា 
អ ៊ីសូឡង់អគគទសនី។ វាមនិចមលងចរនថអគគីសនីបទ ប៉ាុ្នថបអឡិចររុងអាចោនបនធុរសាថ ទចិ។ 

បគោនអងគធារុមយួរបបភទបផសងបទ រដូចជាបោហៈទងំឡាយ ្ដលបអឡិចររុងរបស់វាអាចតល ស់ទី 
ឆលងោរវ់ា ន។ អងគធារុរបបភទបនោះមនិអានោនបនធុរសាថ ទិចបៅបលើនផធរបស់វាបទ។ បយើងបៅអងគធារុរបបភទ 
បនោះជា អងគធាតុចមលងអគគទសន។ី 

អងគធារុចមលងបផសងបទ រោនដូចជាបអឡិចររូលីរ និងអុយី៉ាុងឧសម័នបផសងៗ (អុីយ៉ាុងវជិជោន នងិអុីយ៉ាុង 
អវជិជោន) បហើយអុីយ៉ាុងទងំបនោះអាចបិវើចលនបោយបសរ។ី 

5. តង់សើយហង 

រងស់យុងជាសោព ិអគគិសនី ឬ រោល ងំប៉ារូង់្ សយល ឬ ភាពខុ្សគប ននបនធុរអគគសិនីរវាងពីរចំណុ្ច។ រងស់យុង 
អាចរញុចរនថអគគិសនឆីលងោរ់្ ខ្សចមលង។ រងស់យុងគិរជាវ ៉ាលុ។ វ ៉ាលុ្ម៉ារជាឧបររណ៍្វាស់រងស់យុងរវាងពីរចណុំ្ច។ 
បគរវ ៉ាលុ្ម៉ារជា្ខ្បងរបុងបស គវី បដើមផវីាស់រងស់យុងបគលននឌីប៉ាូល(ធារុអគគិសនី)ណាមយួ។  

៩១



 
 

 

6. ចរនតអគគទសនី 

 រងស់យុង នរញុរចានបអឡិចររុងឱ្យោនចលនរបុង្ខ្សចមលង។ ចលនរបស់បអឡិចររុងបនោះបិវើឱ្យបរើរ 
ោនចរនថអគគិសនី។  ចរនថអគគិសនីជាអរតាលំហូរបនធុរអគគិសនីឆលងោរអ់ងគធារុចមលង។ ចំប ោះអងគធារុចមលងដូច 
ជាទង់្ ដង រ រ ់អាលុមញូីម និងោស បនធុរអគគសិនី្ដលតល ស់ទីជាបអឡិចររុងបសរ។ី បអឡិចររងុបសរជីាបអឡិច 
ររុងវា៉ាឡង់្ ដលោចប់ចញពសីមពន័នបហើយតល ស់ទីរបុងទិសបៅចាស់ោស់បៅបពលភាជ បប់ៅនឹងរបភពអគគិសន។ី 
បអឡិចររុងបនោះររូវ នទញបោយប៉ាូលវជិជោនននរបភពអគគិសនី និងបិវើដំបណ្ើ របៅប៉ាូលអវជិជោន។ បអឡិចររុង 
របុងបស គវីបិវើចលនបៅរបុងបពលដំណាលគប ។ អាងំរងសីុ់បរចរនថអគគិសនី ជាបរោិណ្បនធុ រអគគិសនី ោលឆលងោរ ់
មុខ្ោរ់្ ខ្សចមលងរបុ ងមយួវនិទី។ 
 ចរនថហូរឆលងោរ់្ ខ្សចមលងបោយសារោររញុរចានរបស់រងស់យុង។ ចរនថអគគសិនីគរិជាអំ្ព។ អំ្ព្ម៉ារជា 
ឧបររណ៍្សរោបវ់ាស់អាងំរងសីុ់បរចរនថអគគិសនី។ បគរអំ្ ព្ម៉ារជាបស៊ែររីបុងបស គវី។ 

 

ក.ទទសេៅសនមតចរនតអគគទសនី 

បោរ Benjamin Franklin  នបលើរបឡើងថាលំហូរចរនថោនទិសបៅពីប៉ាូលវជិជោនបៅប៉ាូលអវជិជោន។ 
បគសោគ ល់ថាវាជាប៉ាូលវជិជោន បៅបពលវាសមផូរបនធុរអគគិសនី បហើយជាប៉ាូលអវជិជោនបៅបពលវាខ្សរប់នធុរអគគិសន។ី 
បៅបពលបនោះ ពួរបគមនិទនស់ាគ ល់អពំីបអឡិចររុង បហើយសបរមចថាទិសបៅបនោះជាទិសបៅសរោបអ់នុវរថរបុង 

៩២



 
 

បស គវី និងយរវាជារបភពសរោបរ់ទឹសថីសំាធន់ៗ បោយ្ផអរបលើោរសនមរបនោះ។ (តាមពិរបនធុរអគគិសនីវជិជោន 
មនិតល ស់ទីបទ ផធុយបៅវញិបអឡិចររុងជាអបរតល ស់ទ។ី ដូចបនោះចរនថអគគិសនីហូរពបី៉ាលូវជិជោនបៅប៉ាូលអវជិជោន
គឺជាទិសបៅសនមរ្ដលបគបរបើរហូរដល់សពវនវង)។  

ខ្.ទទសេៅេអឡទចរតងុ 

បរោយពីអបរវទិាសាស្តសថររប ើញបអឡិចររុង បគដឹងថាបអឡិចររុងហូរពីប៉ាូលអវជិជោន(−) (សមផូរ
បអឡិចររុង) បៅប៉ាូលវជិជោន(+) (ខ្សរប់អឡិចររុង)។ បទោះបីជាយា៉ា ងណាលំហូរសនមរននចរនថអគគិសនី បៅររូវ 
 នបគនិយម និងបរបើរបុងរទសឹថី និងរបូមនថរបុងវទិាសាស្តសថបៅបពលបនោះ។ ដូបចបោះអបរវទិាសាស្តសថ សបរមចរណំ្រ ់
ទិសបៅននចរនថអគគិសនីតល ស់ទីពីប៉ាូលបរូបៅប៉ាូលដរ ជំនសួឱ្យោរតល ស់បថូររទឹសថី។ របូាធងបរោមបងាា ញព ី ទិសបៅ 
សនមរននចរនថ នងិទិសបៅបអឡិចររុង។ 

 

7. េរសីុសតង់ 

បរសីុសថងជ់ាអបរទបលំ់ហូរចរនថអគគិសនី។ វារសបដ ងបៅនឹងររិរអគគិសនី។ បរសីុសថងព់នយរឺលំហូរចរនថ 
អគគិសន។ី រគបប់រគឿងអគគិសនី ឬ បស គវីអគគិសនីសុទន្រោនបរសីុសថង ់បហើយបរសីុសថង ់នបំ្បលងថាមពលអគគិសនី 
បៅជារបើថ  ពនលឺ និងចលន។ បរសីុសថងគ់ិរជាអូម ។ ឧបររណ៍្សរោបវ់ាស់បរសីុសថងគ់ឺអូម្ម៉ាររ។ 

 
៩៣



 
 

8. េសៀគវីអគគទសន ី 

រាល់នវងអបរបិទរុងតារប់ដើមផបីបើរបភលើង ទទួល នរបើថ  ទទួល នសំបឡង ឬ រប៏ិវើឱ្យម៉ាូទរ័អគគិសនីដំបណ្ើ រ 
ោរ។ អបរដឹងបហើយថាអគគិសនីសុទន្រ រព់ន័នបៅនឹងសរមមភាពាធងបលើ ប៉ាុ្នថអបរមនិអាចយល់ដំបណ្ើ រោររបស់ 
អគគិសនីចាស់ោស់បៅបឡើយ។ ឧបោអបរោនបរគឿងអគគិសនីដូចជា អពូំល វមពិល និងរំណារ់្ ខ្សចមលងដូចរបូ 
ាធងបរោម។ បរើអបរគួរបិវើយា៉ា ងណាបដើមផឱី្យអំពូលភល ឺន?  

 

 

 
របូាធងបលើជាររណី្្ដលអាចបរើរបឡើង បហើយោន្រមយួររណី្បទ្ដលបិវើឱ្យអំពូលភល ឺន។ បដើមផឱី្យ 

 នបស គវីបពញបលញ លុោះរតា្រចុងសងាធងនន្ខ្សចមលងភាជ បន់ឹងប៉ាូលសងាធងននវមពិល។ បស គវីដូចរបូ (រ) 
ជាបស គវីមនិបពញបលញបទ។  អពូំលមនិភល ឺ នងិ្ខ្សចមលងនឹងមនិបឡើងបៅថ ។ ររណី្បនោះជាបស គវីមនិបពញបលញ 

៩៤



 
 

ឬ បស គវីចំហ។ របូ(ខ្) បងាា ញអំពីបស គវីបិទ ប៉ាុ្នថចរនថមនិអាចឆលងោរអ់ំពូលបទ។ ោររបមលើងបនោះបិវើឱ្យអំពូល 
មនិភល ឺ ្រ្ខ្សចមលងបឡើងបៅថ ។ វមពិលនងឹអស់ថាមពល របសិនបបើបយើងបៅ្ររបមលើង្បបបនោះ។ បគបៅវាថាជា 
េសៀគវីខ្លី។  របូ(គ) ្ខ្សចមលងររូវ នភាជ បព់ ីរាធងបរោមននវមពិល(ប៉ាលូ(-))  បៅគូទននអំពូលបនធ បម់រយរអំពូល 
្ដលភាជ បប់ោយ្ខ្សចមលងបៅោរព់ីបលើប៉ាូល(+) ននវមពិល។ ោររបមលើងបនោះបស គវីដំបណ្ើ រោរ(អំពូលភល)ឺ។ 

8.1. ភាពរសេដៀងេៅនលងលំហូរទលក 

 ោររសបដ ងបនោះអាចជួយ បយើងបមើលប ើញរបូភាពជារ់្ សថងអំពីអវី្ដលបរើរបឡើងរបុង បស គវីអគគិសនី។  
ទឹររំពុងហូររបុងបពំង ់រសបដ ងបៅនឹងចរនថអគគិសនីរំពុងតល ស់ទីរបុងបស គវី។ 

 
បៅរបុង របូ(រ) បងាា ញោ៉ា សីុនបូមទរឹ។ វាបូមទឹរពីអាងទបបៅអាងខ្ពស់ នឱំ្យោនរំបណ្ើ នថាមពល 

ប៉ាូរង់្ សយលទំនញដ។ី ទឹរ្ដលបៅរបុងអាងខ្ពស់នងឹហូរចុោះមរអាងទប។ របសិនបបើបយើងបរបើបំពង់ិ  ំ ទឹរនឹង 
ហូរ នបរោិណ្ទឹរបរចើន ប៉ាុ្នថបបើបយើងោរប់ំពងរូ់ចវញិ  ោរបិវើ្បបបនោះបងកឱ្យទឹរហូរ នបរោិណ្ទរឹរិច។ 
បំពងរូ់ចបិវើឱ្យោនភាពទបលំ់ហូរទឹរាធល ងំជាងបពំងទ់រឹិំ។ បៅរបុងរបូ(ខ្) វមពិលអាចរបដូចបៅនឹងោ៉ា សីុនបូម។ 
ទងំវមពិល នងិោ៉ា សីុនបមូសុទន្របបងកើរឱ្យោនរំបណ្ើ នថាមពលប៉ាូរង់្ សយល។ បំពងដូ់ចជា្ខ្សចមលងរបុងបស គវ ី
អគគិសនី បហើយរាលបំពងដូ់ចបៅនឹង សរនស្ខ្សចមលងរបុងអំពូល។ ជារ់្ សថងទឹរនងឹបឡើងបៅថ  បៅបពលវាហូរ 
បហើយវាដូចបៅនឹង្ខ្សចមលង។ រាលរបូ៊ែបីន របុងរបពន័នបមូទឹរ ដូចបៅនឹងរុងតាររ់បុងបស គវីអគគិសន។ី តារាងាធង 
បរោមបងាា ញពីភាពររូវគប រវាងរបពន័នបមូទឹរ និងបស គវីអគគិសនី។ 

 
 

៩៥



 
 

 
របព័នធបូមទលក េសៀគវីអគគទសន ី
ទឹរ បនធុរអគគិសន ី
ោ៉ា សីុនបូមទរឹ វមពីល 
បំពង ់ ្ខ្សចមលង 
រាលបំពង ់ សរនសឆ្ម រននអំពូល 
រាលរបូ៊ែបីណ្ រុងតារ ់
សោព ិ រងស់យុង 

8.2. េសៀគវីតំេសរើ នទងំែខ្នង 

 របូាធងបរោមជាបស គវីអគគិសនី្ដលោនវមពិល រុងតារ ់និងអំពូល។ 

 
បរើោនអវីបរើរបឡើងបៅបពលបគរអំពូលប្នទមជាបស៊ែរដូីចរបូាធងបរោម? បរសីុសថងស់មមូល(សរបុ)រជា 

បស៊ែរបីសមើនឹងផលបូរបរសីុសថងន់ីមយួៗ។ របសិនបបើអំពូលណាមយួខូ្ច ឬ ្ខ្សចមលងោចរ់រងច់ំណុ្ចណាមយួ 
បនោះបិវើឱ្យអំពូលទងំអស់មនិភល។ឺ អាងំរងសីុ់បរចរនថឆលងោរអ់ំពូលទងំអស់ោនរនមលបសមើគប  ផធុយបៅវញិ រងស់យុង 
ននបគលអំពូលនីមយួៗ ោនរនមលមនិបសមើគប បទ។ រងស់យុងននបគលវមពិល បសមើនឹងផលបូរននរងស់យុងបគល 
អំពូលនីមយួៗ។ 

៩៦



 
 

 
វ ិិ ីមយួបទ របដើមផបីជ សវាងបញ្ញា ាធងបលើ បគអាចរអពូំលទងំអស់ជា្ខ្បង ដូចរបូាធងបរោម។ បទោះប ី

ជាអំពូលណាមយួខូ្ច ឬ ្ខ្សចមលងរបុង្ខ្បងណាមយួោចរ់អ៏ំពួលដនទបទ របៅ្រភល។ឺ  ចរោសបរសីុសថងស់មមូល 
បសមើនឹងផលបូរននចរោសបរសីុសថងន់ីមយួៗ។ អាងំរងសីុ់បរចរនថអគគិសនឆីលងោរអ់ពូំលមយួៗមនិបសមើគប បទ ្រ 
ផធុយបៅវញិបគលននអំពួលនីមយួៗោនរងស់យុងបសមើគប ។ អាងំរងសីុ់បរចរនថអគគិសនីបចញពីបគលវមពិលបសមើ 
នឹងផលបរូ អាងំរងសីុ់បរចរនថអគគិសនឆីលងោរ់្ ខ្បងអំពូលនីមយួៗ។  

 
 ចើាប់អូម ៖ រងស់យុងអគគិសនីរបស់បស គវី  សោោររនឹងអាងំរងសីុ់បរចរនថអគគិសនីឆលងោរប់ស គវី ្ដល 
ោនបមគុណ្សោោររជាបរសីុសថងស់មមូលននបស គវី។ 

9. នទយមន័យ ម្ ើេញ ទទច  

បរឿងបរពងររិចបុរាណ្ តាងំព ី ៨០០ ឆ្ប មំុនរគឹសថរាជ ្ដល ននិយាយអំពី ដុវំម្ដលបតាង ជាប់្ ដរ 
បគលរបុង្សផរបជើង នងិបឈើរចរប់ិវើអពំី្ដរ ដូចរបូាធងបរោម។  រុភរូបនោះររូវ នបគបៅថាោ៉ា បញទិចបហើយ 
បរោយមរបគរច៏ាបប់ផថើមសិរាអំពីលរខណ្ៈននដុវំមបនោះ។ 

៩៧



 
 

 
ជាឧទហរណ៍្ បំ្ណ្រវមបនោះ  ជួនោលអាចទញគប ចូល បហើយបពលខ្លោះរចានគប បចញដូចរបូាធងបរោម។ 

ផលបនោះទរទ់ងនឹងប៉ាូលននដុវំម។ ោរអបងករបលើ រុភូរបនោះ នឱំ្យបរើរោនចាបោ់៉ា បញទិច។  

 
ោ៉ា បញទិចជា រុភូរននរោល ងំទញគប រវាងបម្ដរ និងអងគធារុោ៉ា បញទិច។  

 

៩៨



 
 

 
10. េមែដក (នទមតតទ  នទងធមមំ តទ    ប ូលៃនេមែដក  អនតរកមមេមែដក   )   

10.1. របេភទៃនេមែដក  

 បម្ដរជាអងគធារុ្ដលអាចបបងកើរ្ដនោ៉ា បញទិច បហើយអាចឆរទ់ញបោហៈដូចជា ្ដរ រូ ល និង 
នី្រល។ 

បគ្ចរបម្ដរជាពីររបបភទគបឺម្ដរិមមជារិ និងបម្ដរនមិរថិ។ 
 បម្ដរិមមជារិជា្រ ៉្ាដរិមមជារិ( 3 4Fe O ) ្ដលោនបៅរបុង្ផនដីដូចជាវមោ៉ា បញទចិ(Lodestone)។ 
  

បម្ដរនិមរិថជាបម្ដរ្ដលបិវើបឡើងបោយ្ដរ្វប ឬ រ រ្ដរ្ដលយរបៅបនសុឱី្យោល យជាបម្ដរ។ បគ 
្ចរបម្ដរនមិរិថជាពីររបបភទគឺបម្ដរអនចិនស្តនថយ ៍ និងបម្ដរអចិនស្តនថយ៍្ ដលវាអារស័យបៅបលើលទនភាពររា 
លរខណ្ៈោ៉ា បញទិចរបស់វាបនធ បព់ីដររបភពបនសុបីចញ។ 

 

10.2. ប ូលៃនេមែដក 

 រគបប់ម្ដរសុទន្រោនប៉ាូលពីរគឺប៉ាូលបជើង (N)  និងប៉ាូលរផូង (S)។ 
លរខណ្ៈោ៉ា បញទិចននរ របម្ដរបរើរោន្របៅចុងសងាធងននរ របម្ដរ្ដលបគបៅថាប៉ាូលនន     

បម្ដរ។ បរៅពីបនោះរំបន ់្ដលគម នលរខណ្ៈោ៉ា បញទចិររវូ នបគបៅថារំបនណឺ់្រ។ 

៩៩



 
 

 
10.3 អនតរកមមេមែដក    

 អនថររមមននប៉ាូលបម្ដរ៖ 
រ. ប៉ាូលបម្ដរ្ដលោនបឈាម ោះដូចគប រចានគប បចញ។ 
ខ្. ប៉ាូលបម្ដរ្ដលោនបឈាម ោះខុ្សគប ទញគប ចូល។ 

  
 

           សំណួររតលេះរឹេះ៖ បហរុអវី នជាប៉ាូលបជើងននរ របម្ដរចងអុលទិសាធងបជើងភូមិសាស្តសថនន ្ផនដីជានិចច? 

សបូល្ផនដីផសបំឡើងបោយបោហៈ្ ដរ្ដលោនលរខណ្ៈ 
ជាបម្ដរិមមជារដូិចរបូាធងសាថ ំ។ បគសនមរប៉ាូលរផូងននបម្ដរ
បនោះររូវនឹងទិសាធងបជើងភូមសិាស្តសថនន្ផនដី បហើយប៉ាលូបជើង
ននបម្ដរបនោះររូវនឹងទិសាធងរផូងភូមសិាស្តសថនន្ផនដ។ី ោល 
ណាបគយររ របម្ដរោររ់បុងលំហបៅបលើនផធ្ផនដីប៉ាលូបជើងនន 
រ របម្ដរបិវើអនថររមមជាមយួប៉ាូលរផូងននបម្ដរិមមជារិ បហើយ 
ប៉ាូលរផូងននរ របម្ដរបិវើអនថររមមជាមួយប៉ាូលបជើងននបម្ដរ
ិមមជារ។ិ ដូចបនោះប៉ាូលបជើងននរ របម្ដរចងអុលទិសាធងបជើង 
ភូមសិាស្តសថនន្ផនដីជានិចច។ 
  
 

រតីវ ស័យ៖ បគយររ របម្ដរបិវើជាររីវស័ិយបដើមផរីំណ្រទ់ិសននភូមសិាស្តសថរបស់្ផនដី។ 

១០០



 
 

 
10.3 អនតរកមមេមែដក    

 អនថររមមននប៉ាូលបម្ដរ៖ 
រ. ប៉ាូលបម្ដរ្ដលោនបឈាម ោះដូចគប រចានគប បចញ។ 
ខ្. ប៉ាូលបម្ដរ្ដលោនបឈាម ោះខុ្សគប ទញគប ចូល។ 

  
 

           សំណួររតលេះរឹេះ៖ បហរុអវី នជាប៉ាូលបជើងននរ របម្ដរចងអុលទិសាធងបជើងភូមិសាស្តសថនន ្ផនដីជានិចច? 

សបូល្ផនដីផសបំឡើងបោយបោហៈ្ ដរ្ដលោនលរខណ្ៈ 
ជាបម្ដរិមមជារដូិចរបូាធងសាថ ំ។ បគសនមរប៉ាូលរផូងននបម្ដរ
បនោះររូវនឹងទិសាធងបជើងភូមសិាស្តសថនន្ផនដី បហើយប៉ាលូបជើង
ននបម្ដរបនោះររូវនឹងទិសាធងរផូងភូមសិាស្តសថនន្ផនដ។ី ោល 
ណាបគយររ របម្ដរោររ់បុងលំហបៅបលើនផធ្ផនដីប៉ាលូបជើងនន 
រ របម្ដរបិវើអនថររមមជាមយួប៉ាូលរផូងននបម្ដរិមមជារ ិ បហើយ 
ប៉ាូលរផូងននរ របម្ដរបិវើអនថររមមជាមួយប៉ាូលបជើងននបម្ដរ
ិមមជារ។ិ ដូចបនោះប៉ាូលបជើងននរ របម្ដរចងអុលទិសាធងបជើង 
ភូមសិាស្តសថនន្ផនដីជានិចច។ 
  
 

រតីវ ស័យ៖ បគយររ របម្ដរបិវើជាររីវស័ិយបដើមផរីំណ្រទ់ិសននភូមសិាស្តសថរបស់្ផនដី។ 

 
 

10.4 លកខណៈេមែដក 

 បៅបពលោចរ់ របម្ដរជាបរចើនរំណាររូ់ចៗ បគប ើញថារំណាររូ់ចៗរោ៏ល យជារ របម្ដររូចៗ 
្ដរ។ 

 
 
 
 
 

សំណួររតទេះរ េះ៖ របសិនបបើបគបៅ្របនថោចរ់ណំារន់នរ របម្ដរ រហូរដល់ោល យជាអារូម បរើអារូម
បៅ្រោនលរខណ្ៈោ៉ា បញទិចបទ រ្ដរឬបទ? (ោន) សូមបមើលបសចរថីពនយល់ាធងបរៅបៅររង់្ ដនោ៉ា បញទិច 
បបងកើរបោយចរនថវង ់បរ ោះបៅរបុ ងអារូម បអឡិចររុងវលិជុវំញិនណ្វ យ៉ាូ បបងកើរ នចរនថរបុ ង្ខ្សចមលងវង់្ ដរ ។ 
 

១០១



 
 

11 បនើឝហី នទងបនើាប េមែដក 

11.1 បនើឝហីេមែដក 

ក.បនើឝហីេមែដកេដ្យរតដុស ៖ បយើងយរ  រ រ្ដរ្វប ្ដរបគល ឬ មជុល បៅបនសុជីាបម្ដរ។ យររ រ 
្ដរ្វបបៅររដុស នឹងប៉ាូលោខ ងននបម្ដរាធល ងំឱ្យ នបរចើនដង តាមទិសបៅ្រមយួដូចរបូ។ ជាលទនផលរ រ 
្ដរ្វបោល យបៅជាបម្ដរ។ 

 
ខ្.បនើឝហីេមែដកេដ្យេរបើចរនតំប់៖ បយើងយរ្ខ្សចមលងមររុជុំំវញិរ រ្ដរ្វបឱ្យ នបរចើនជុំ។ បនធ បម់រភាជ ប ់
ចុងសងាធងនន្ខ្សចមលងបៅប៉ាលូសងាធងននរបភព(1.5V-3V)។ ទុរមយួ រយៈបពលបរោយមរ បយើងដររបភព នងិ្ខ្ស 
ចមលងបចញបនោះបគប ើញថារ រ្ដរ ្វបោល យជាបម្ដរ។ 

 
 

១០២



 
 

គ.បនើឝហីេមែដកេដ្យឥទធទពល៖ បយើងយររ រ្ដរ្វប ឬ ្ដរបគល បៅោរជ់ាបប់៉ាូលណាមយួននបម ្ដរ។ 
បនធ បម់រយរឃ្នប បររោសោរ់្ រផរចុង្ដរបគល បនោះជាប ើញថាឃ្នប បររោសបតាង ជាបចុ់ង្ដរបគល។ 
្ដរបគលរងឥទនិពលបម្ដរ និងោល យបៅជាបម្ដរ។ 

 

11.2. បនើាបេមែដក 

បគោនវ ិិ ីបីរបុងោរបនាបលរខណ្ៈោ៉ា បញទិចរបស់បម្ដរគឺ បរបើចរនថឆ្ល ស់  ដុររបើថ  នងិ ដុំ។ 

 
  
 

១០៣



 
 

12. ែខ្ើឝែដនម្ ើេញទទច 

្ដនោ៉ា បញទិចជារំបនជុ់ំវញិបម្ដរមយួ្ដលមជុលបម្ដររងរោល ងំោ៉ា បញទិច។ រទងរ់ទយនន្ដនោ៉ា បញ 
ទិចអាចបមើលប ើញបោយោរបរាយរបមធច្ដរ បហើយបគអាចររទិសបៅនន្ខ្ស្ដន ោ៉ា បញទិចបោយបរបើមជុលបម 
្ដរ។ ្ខ្ស្ដនោ៉ា បញទិចចូលតាមប៉ាូលរផូង និងបចញតាមប៉ាូលបជើង។ របូាធងបរោមជា្ខ្ស្ដនោ៉ា បញទិចរបស់ 
រ របម្ដរ។ 
 

 
 

 
 
 
 

១០៤



 
 

13 ែដនម្ ើេញ ទទច បេងេើតេដ្យចរនតអគគទសន ី

13.1 ែដនម្ ើេញទទចៃនចរនតរតង់  

បៅបពល្ដលចរនថអគគិសនីឆលងោរ់្ ខ្សចមលង ររងប់នោះវាបបងកើរ្ដនោ៉ា បញទិច។ ្ដនោ៉ា បញទិចននចរនថ 
ររងអ់ាចអបងគរបោយបរបើររីវស័ិយ ឬ ោរបរាយរបមធច្ដរជុំវញិ្ខ្សចមលង។ ្ខ្ស្ដនោ៉ា បញទិចជុំវញិ្ខ្សចមលង 
អាចបមើលប ើញជាបស៊ែរនីនរងវង ់ និងោនទិសបៅតាមវធិាននដសាថ ំ (រ្ននរបមនដសាថ ំ យា៉ា ងណាឱ្យបមនដចងអុលតាម 
ទិសនដននចរនថអគគិសនី  រចួបោថ បរោមនដចូល បហើយទិសបៅននោរបោថ បរោមនដជាទិសបៅនន្ដនោ៉ា បញទិច)។ 

 
 
13.2 ែដនម្ ើេញទទចៃនចរនតវង់ 

 បៅបពលចរនថឆលងោរ់្ ខ្សចមលងជារងវងប់បងកើរសំនុំ្ខ្ស្ដនោ៉ា បញទិច្ដលោនទិស្រងនឹងនផធរងវង ់ និង 
ោនទិសបៅតាមវធិាននដសាថ ំ (រ្ននរបមនដសាថ ំ ឱ្យ្រងនឹងរោមនដ រចួបោថ បរោមនដ តាមទិសបៅចរនថ បនោះបមនដ 
ចងអុលទិសបៅ្ដនោ៉ា បញទិច)។ 

 

១០៥



 
 

 បៅបពល្ខ្សចមលងឆលងោរប់ោយចរនថររូវ នពរជ់ារងវង ់បនោះ្ខ្ស្ដនោ៉ា បញទិច្ដលបបងកើរ បោយអងករ ់
្ខ្សចមលងខ្លនីីមយួៗ រមួផសគំប បបងកើរ ន្ដនោ៉ា បញទចិាធល ងំបៅររងផ់ចិរននរងវង។់ 

13.3. ែដនម្ ើេញទទចសូេលណូអ ៊ីត 

 សូបលណូ្អុីរជារបុំ្ខ្សចមលងរុជំាប់ៗ គប ោនរប្វងរណំ្រម់យួ។ ចរនថអគគិសនីឆលងោរ ់ របុំ ្ខ្សចមលងទងំ 
បនោះ បបងកើរ្ដនោ៉ា បញទិចាធល ងំជាង្ដនោ៉ា បញទិចបបងកើរបោយ្ខ្សចមលងមយួបសពៀ បហើយ្ដនោ៉ា បញទិចសោោររ 
នឹងចំននួបសពៀ និងអាងំរងសីុ់បរចរនថ និងរចាសសោោររ នឹងរប្វងសូបលណូ្អុីរ។ 
 ្ដនោ៉ា បញទិចោនរនមលាធល ងំបៅររងផ់ចិរននសូបលណូ្អុីរ និងោនទិសបៅ ររតាមវធិាននដសាថ ំ ដូចចរនថ 
វង់្ ដរ។ 

 
 
13.4 កមលំំាងម្ ើេញទទចម្នអំេពើេលើែខ្ើឝចមលង 

 បៅបពលបគោរ់្ ខ្សចមលងររងឆ់លងោរប់ោយចរនថអគគិសនរីបុង្ដនោ៉ា បញទិចឯរសណាឌ ន បនោះ្ខ្សចមលង 
រងរោល ងំបអឡិចររូោ៉ា បញទិច។ មា៉ាងវញិបទ រ បបើបយើងពរ់្ ខ្សចមលងររងឱ់្យោនរាងចរុបោណ្្រង រចួោររ់បុង 
្ដនោ៉ា បញទិចឯរសណាឌ ន បពលបនោះរំណារ់្ខ្សចមលងទំងបួនរជុងសុទន្ររងរោល ងំបអឡិចររូោ៉ា បញទិច 

1 2 3 4, , ,F F F F ដូចរចូាធងបរោម។ រោល ងំ 1F និង 2F  ោនទិសរសបអរ័សរងវលិ ោនអាងំរងសីុ់បរបសមើគប  
្រោនទិសបៅផធុយគប នឱំ្យផលបូររោល ងំទងំពីរបនោះបសមើសូនយ ជាបហរុនឱំ្យស៊ែុមមនិតល ស់ទីរសបទិសននអរ័ស 
រងវិលបទ ។ រោល ងំ 3F និង 4F ោនអាងំរងសីុ់បរបសមើគប  ្រទិសបៅផធុយគប  បហើយរោល ងំទងំពីរមនិសទិរបលើអរ័ស 
រងវិលបទ ជាបហរុបិវើឱ្យស៊ែុមវលិជុំវញិអរ័សរងវិល។ 

១០៦



 
 

 
បគលោរណ៍្បនោះជាបគលោរស៊ែុមវលិ។ បគបរបើវាអនុវរថរបុងម៉ាូទរ័អគគិសនី។ 

 
 
14 ម ូទ័រអគគទសន ី  

ម៉ាូទរ័អគគិសនគីឺជាឧបររណ៍្បំ្ បលងថាមពលអគគិសនីបៅជាថាមពលសីុបនទិច (ថាមពលចលន)។ ម៉ាទូរ័ 
អគគិសនីផសបំឡើងពីរបភពចរនថអគគិសនី របុំ្ខ្សចមលង និងបម្ដរ (របភព្ដនោ៉ា បញទិច)។ បៅបពលចរនថអគគិសនី 
ឆលងោររ់បុំ្ខ្សចមលង្ដលោររ់បុង្ដនោ៉ា បញទិច បិវើឱ្យរបុំ្ខ្សចមលងវលិបបងកើរ នជាចលនរងវិល។ ឧទហរណ៍្ ៖ 
រងាា រម៉ាូទរ័បូមទឹរ...។ល។ 

 
 

១០៧



 
 

15 ជនទតាចរនតៅលើស់  

ជនិតាចរនថឆ្ល ស់ផសបំឡើងពី របុំ្ខ្សចមលង និងបម្ដរ (របភព្ដនោ៉ា បញទិច)។ បៅបពលបគបងវិលរបុំ្ខ្ស 
ចមលង្ដលោររ់បុង្ដនោ៉ា បញទិច បិវើឱ្យបរើរោនចរនថអគគិសនីឆលងោររ់បុំ្ខ្សចមលង។ ឧទហរណ៍្ោ៉ា សីុបភលើង ឌីណាម៉ា ូ 
អាល់្ទណាទរ័...។ល។ ឧបររណ៍្ទងំបនោះ នបំ្បលងថាមពលសីុបនទិច(ថាមពលចលន)បៅជាថាមពលអគគសិន។ី 

 

១០៨



 
 

ងម្ងរៀនទ្យី4៖ ឃ្នន ស ់

វតថហបំណង៖ 
- ពិពណ៌្នទរមង ់នងិរបបភទឃ្នប ស់ 
- ពនយល់អំពីផលបមោនិចននឃ្នប ស់ 
- ពនយល់អំពីសញ្ញដ ណ្ម៉ាូម៉ាងន់នរោល ងំបងវិល។ 

1. ែនើស ់

  

 

2.  របេភទែនើស ់

បគ្ចររបបភទឃ្នប ស់តាមទីតាងំននរោល ងំចលររ ( EF ) បនធុរ ឬ រោល ងំទប ់( RF ) និងចណុំ្ចទរម (O )។ 
ឃ្នប ស់ោនបីរបបភទ។ 

2.1 ែនើស់របេភទទ1ី  

វាជាឃ្នប ស់្ដលោនចំណុ្ចទរមសទិរបៅចបនល ោះរោល ងំចលររ និងរោល ងំទប។់ ផលបមោនិចរបស់ឃ្នប ស់ 
អារស័យនឹងទីតាងំ្ដលបយើងោររ់ណំ្ល់។ របសិនបបើរំណ្ល់សទិរបៅោន់្ រជិរបនធុរបនោះផលបមោនិចោន ់
្រិំ។ ម៉ាាងបទ របបើចណុំ្ចចាបរ់ោល ងំចលនោន់្ រឆ្ង យពីរំណ្ល់បនោះផលបមោនចិរោ៏ន់្ រិំ្ដរ។ 

សំណូររតឺេះរ េះ៖ បដើមផីររិំល ឬបលើរវរទុ ្ដលោនោ៉ា សិំៗ្ដលបយើងបលើរមិនរចូ បរើបយើងររួវបិវើដូចបមថច? 
 បៅបពលបយើងចងរ់រំិលវរទុោនោ៉ា សិំៗ្ដលបយើងមនិអាចបលើររចួ បយើង្រង្រយររ ររងឹមយួ 
និង ោរប់លើរំណ្ល់ដូចរបូាធងបរោម។ បនធ បម់ររគន់្ រសងករប់លើចុងននរ រ បនោះវរទុអាចតល ស់ទី ន 
យា៉ា ងងាយ។ រំណ្ល់ជាចណុំ្ចទរម (អរ័សរងវិល)។ រ ររងឹ្ដលោរប់លើរំណ្ល់ បៅថាឃ្នប ស់។ 

ឃ្នប ស់ជាោ៉ា សីុនងាយមា៉ាងោនរ ររងឹ្ដលអាចវលិជុវំញិចំណុ្ចទរម ន។ 

១០៩



 
 

 
របូភាពាធងបរោមជាឧបររណ៍្បរមងបលង ្ដលឧទហរណ៍្ននឃ្នប ស់របបភទទី1។ 

 
 
 
 

2.2 ែនើស់របេភទទ2ី  

វាជាឃ្នប ស់្ដលោន បនធុរ ឬ រោល ងំទបស់ទិរបៅចបនល ោះរោល ងំចលររ និងចំណុ្ចទរម។ ផលបមោនិចនន 
ឃ្នប ស់របបភទបនោះអារស័យនងឹទីតាងំននបនធុរ។ របសិនបបើបនធុរសទិរបៅោន់្ រជិរចណុំ្ចទរម បនោះផលបមោនិច 
ោន់្ រិ។ំ របសិនបបើបនធុរសទិរបៅោន់្ រជិរនងឹរោល ងំចលររ បនោះផលបមោនិចោន់្ ររូច។ 

 

សំណូររតឺេះរ េះ៖ បរើោនឧបររណ៍្្ដលអបរបរបើរ ស់របចានំវងអវីខ្លោះ ្ដលជាឃ្នប ស់របបភទទីមយួ?  
ចេមលើយ៖ រនស្តនថ ដងវលឹង ដងាក ប ់ឃ្នប ស់្ដរបគល ...។ល។ 

 

១១០



 
 

របូភាពាធងបរោមជារបទោះរញុ្ដលជាឧទហរណ៍្ននឃ្នប ស់របបភទទី2។ 

 
 
 
 

2.3 ែនើស់របេភទទី3  

វាជាឃ្នប ស់្ដលោនរោល ងំចលររសទិរបៅចបនល ោះចំណុ្ចទរម និងបនធុរ ឬ រោល ងំទប។់ រំភនួនដជាឃ្នប ស់ 
របបភទទី3។ ្រងនដជាចណុំ្ចទរម បហើយសាចដុ់ំរំភនួនដជារោល ងំចលររ រវាង្រងនដ នងិរបអបន់ដ។ ឃ្នប ស់របបភទ 
បនោះមនិសូវររូវ នបគបរបើបទពីបរ ោះផលបមោនិចរបស់វារូចជាងរោល ងំចលររ បនោះោននយ័ថាបគររូវបរបើរោល ងំ 
ិំជាងរោល ងំទប។់ 

 

របូភាពចំនួនពីរាធងបរោមជាទរមងស់ាចដុ់ំបដើមនដ  និងដបងកៀប ្ដលឧទហរណ៍្ននឃ្នប ស់របបភទទី3។ 

សំណូររតឺេះរ េះ៖  បរើោនឧបររណ៍្្ដលអបរបរបើរ ស់របចានំវងអវីខ្លោះ្ដលជាឃ្នប ស់របបភទទីពីរ? 
ចេមលើយ៖ របណារ ដបងកៀបគបតក បតាប រ ។ល។ 

 

១១១



 
 

 
 

 
 
 

3. ផលេមឿនទច 

 តាមបគលោរណ៍្ររារមមនថឃ្នប ស់ បគ នផលគុណ្នននដឃ្នប ស់បនធុរនងឹរោល ងំទប ់បសមើផលគុណ្នននដ 
ឃ្នប ស់ចលររ នងឹរោល ងំចលររ។ ដូចបនោះផលបមោនិចជាផលបិ បននរោល ងំទបន់ិងរោល ងំចលររ  ឬ ផលបិ ប 
នននដឃ្នប ស់ចលររ នងិនដឃ្នប ស់បនធុរ។ 

សំណូររតឺេះរ េះ៖  បរើអបរយល់យា៉ា ងដចួបមថចចំប ោះរបូាធងបរោម?  

 

      សំណូររតឺេះរ េះ៖ បរើោនឧបររណ៍្្ដលអបរបរបើរ ស់របចានំវងអវីខ្លោះ្ដលជាឃ្នប ស់របបភទទីបី?   
      ចេមលើយ៖ ឧបររណ៍្រិបររោស ចបនធៀសដរពុរចងាក រ ដបងកៀបចាបប់ភលើង...។ល។ 
 

១១២



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ម ូម ងៃ់នកមលំំាងបងវទល  

បហរុ នជា  បបើរគរមបដបបោយបរបើរបោបគ់ស់ ងាយជាងបរបើ   នដ(របូ .រ)? ឧបររណ៍្ងាយៗ 
បនោះបរបើផលរងវិលននរោល ងំ។ រោល ងំ្ដលបរបើបដើមផមីលួបលើរបងវិល ររូវ នបគបរបើរ ស់ជាទូបៅរបុងជីវភាពរស់ 
បៅរបចានំវង។ បៅបពលបយើងបចញបៅបរៅផធោះ បយើងបងវលិរចួទញរាលបសារបដើមផបីបើរទវ រ (របូ.ខ្)។ បៅរបុង 
រវយនថររុង បយើងអាចប ើញអបរបបើរបរបងវិលចងកូរ (រ ូ.គ)។ ផលរងវិលរោល ងំររូវ នបគបៅថា ម៉ាូម៉ាងន់នរោល ងំ។  

 
 បគឱ្យនិយមនយ័ម៉ាូម៉ាងន់នរោល ងំថា ជាផលរងវលិ 
ននរោល ងំ និងអាចគណ្ន នបោយបិវើផលគុណ្រវាង 
រោល ងំ នងិរប្វងនដឃ្នប ស់ (គិរពី្ ខ្សសរមមននរោល ងំ
បៅអរ័សរងវិល)។ បបើបគចង ់នផលរងវិលអរិបរោិ ្ខ្ស
សរមមនឹងនដឃ្នប ស់ររូវ្រ្រងគប ។ 
  
 
 
 
 

បំណករសាយ 
- បដើមផឱី្យដុំវមបងើបផុរពីដី របូ(រ) បរបើរោល ងំសងកររូ់ចជាងរបូ(ខ្) បហើយរបូ(ខ្) បរបើរោល ងំ សងកររូ់ច 
ជាង របូ(គ)។ 

- បយើងសបងគរបមើលរមពស់្ដលដុំវមបឡើងដល់ ប ើញថារបូ(រ) ដុំវមបឡើង នរមពស់ទបជាងរូប(ខ្) បហើយ 
របូ (ខ្) ដុំវមបឡើង នរមពស់ទបជាងរបូ(គ)។  
េនេះំេេលឿរណ៍រកើឝកមមនតៃនែនើស់។ 

 

សំណូររតទេះរ េះ៖ បហរុអវី នជាបៅបពលបគបោោះរងឡ់ានិំ បគយរបំពងទី់បរជាមយួដងរូនបសារឱ្យ្វង?  
បំណករសាយ៖ ោលណានដឃ្នប ស់ោន់្ រ្វង បនោះផលរងវិលោន់្ រិ។ំ 
 

១១៣



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផ្ផនរទ្យី៣៖ ពិងសាធនគ៍ីម្វីិទ្យាងាយៗ 

១១៤

ែផ�កទី៣៖ ពិេសធន៍គីមីវិទ្យោងយៗ



 
 

1. រូបធាត ុ

1.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅសិរាបគលវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី4 ជពូំរ3 បមបរ នទី1 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ013 
បស វបៅសិរាបគលវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី5 ជពូំរ4 បមបរ នទី1 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

1.2 ពទេសាធន ៍

1.2.1 វតថហកនហងថង់បាលើសទទច 

វតថហបំណង 

- រំណ្រ ់នពីលរខណ្ៈននអងគធារុរងឹ រាវ និងឧសម័ន 
- ្ញរ នពីភាពខុ្សគប ននអងគធារុរងឹ រាវ នងិឧសម័ន ។ 

សម្ភើរៈ 

- វង ់ល សធិច3 
- បៅស៊ែូរង3 
- ដុំបឈើ1ដុ ំ
- ទឹរ 
- បនធ រឬ់ចងកឹោះ 

សំណួរគនលលេះ 

               បរើអងគធារុរងឹ រាវ និងឧសម័នោនលរខណ្ៈដូចបមថច? 

ដំេណើរឿរ 

- ោរដុ់ំបឈើចូលរបុងវង ់ល សធិចទី1។ ចារទ់ឹរមយួ្រវចូលរបុងវង ់ល សធិចទី2 និងផលុខំ្យល់ចូលរបុង
វង ់ល សធិចទី3។ រចួចងោរឱ់្យជាបប់ោយបរបើបៅស៊ែូរង(ទងំបីវង)់។ 

- រររ់តាោរសបងកររបស់អបរចូលរបុងតារាងដូចាធងបរោម។ 

១១៥



 
 

 

ឿរសេងេត 

- តារាងទ1ី៖ ដុំបឈើ 
បរើអបរបមើលប ើញវាបោយងាយឬបទ?  
បរើវាបថូររបូរាងឬបទ?  
បរើអបរអាចររំិលបនធ រោ់រវ់ា នឬបទ?  
បរើវាជាអងគធារុរងឹ រាវ ឬឧសម័ន?  
ចូរបញ្ញជ រប់ហរុផល 

 

 

- តារាងទី2៖ ទឹរ 
បរើអបរបមើលប ើញវាបោយងាយឬបទ?  
បរើវាបថូររបូរាងឬបទ?  
បរើអបរអាចររំិលបនធ រោ់រវ់ា នឬបទ?  
បរើវាជាអងគធារុរងឹ រាវ ឬឧសម័ន?  
ចូរបញ្ញជ រប់ហរុផល 

 

 

- តារាងទ3ី៖ ខ្យល់ 
បរើអបរបមើលប ើញវាបោយងាយឬបទ?  
បរើវាបថូររបូរាងឬបទ?  
បរើអបរអាចររំិលបនធ រោ់រវ់ា នឬបទ?  
បរើវាជាអងគធារុរងឹ រាវ ឬឧសម័ន?  
ចូរបញ្ញជ រប់ហរុផល 

 

 

១១៦



 
 

ឿរបករសាយ 

ដុំបឈើជាអងគធារុរងឹបោយសារបយើងអាចបមើលប ើញ។ វាមនិបថូររបូរាង និងមនិអាចឱ្យអងគធារុរងឹឆលងោរ ់
វា ន។ ទរឹជាអងគធារុរាវពបីរ ោះវាអាចបមើលប ើញ។ វាបថូររបូរាងតាមវរទុ្ដលផធុរ និងអាចឱ្យអងគធារុរងឹឆលង 
ោរវ់ា ន។ ខ្យល់ជាឧសម័នពីបរ ោះវាមនិអាចបមើលប ើញ។ វាបថូររបូរាងតាមវរទុ្ដលផធុរ បហើយវាអាចឱ្យវរទុរងឹ 
ឆលងោរវ់ា នយា៉ា ងងាយ។  

សននទដ្ឋើន 

‐ អងគធារុរងឹភាគបរចើនអាចបមើលប ើញ ោនរបូរាងរណំ្រ ់មនិងាយបិវើឱ្យ្ណ្ន មនិហូរ បោយងាយ
និងមនិអាចឱ្យវរទុរងឹឆលងោរវ់ា ន។  

‐ អងគធារុរាវភាគបរចើនអាចបមើលប ើញ ោនរបូរាងដូចវរទុផធុរ មនិងាយបិវើឱ្យ្ណ្នហូរបោយងាយ នងិ 
អាចឱ្យវរទុរងឹឆលងោរវ់ា ន។ 

‐ ឧសម័នភាគបរចើនមនិអាចបមើលប ើញ ោនរបូរាងដូចវរទុផធុរ ងាយបិវើឱ្យ្ណ្ន និងអាចឱ្យវរទុរងឹឆលង
ោរវ់ា ន។ 

1.2.2 ទលកេៅកនហងវតថហផទហក 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ពីលរខណ្ៈននអងគធារុរាវតាមរយៈពិបសាិ 

សម្ភើរៈ 

- ដប ល សធិរចណុំ្ោះ500ម.ល  
- ដប ល សធិរចណុំ្ោះ1.5ល 
- ចានបគម 
- ចានជរ័ចំណុ្ោះ1ល 
- ល័រថ ពណ៌្ បីពណ៌្ខុ្សគប  
- ររោ 
- ជីឡាវ 

 
 

 

១១៧



 
 

សំណួរគនលលេះ 

បរើោឌអងគធារុរាវោនលរខណ្ៈដូចបមថច?  

ដំេណើរឿរ 

- យរររោចងមខុ្សិសសោប ររុ់ំឱ្យបមើលប ើញ។ 
- គូសបនធ រជុ់ំវញិ ររ់ណាថ លដប ល សធិរមយួចំណុ្ោះ500ម.ល។ 
- ចារទ់ឹរចូលរបុងដបបនោះរហូរដល់បសមើសាប ម្ដល នរររិ(250ម.ល)។ 
- បនថរល័់រថពណ៌្ពីរ ឬ បីដំណ្រចូ់លបៅរបុងដបបនោះ។ 
- បផធរទឹរ្ដលោនចណុំ្ោះ250ម.លបនោះចូលរបុងដប្ដលោនចំណុ្ោះ1.5ល។ 
- បិវើតាមលំនបំីចណុំ្ចបរ ងគប ាធងបលើចំប ោះចានជរ័និងចានបគមបោយបរបើល័រថពណ៌្ខុ្សគប ។ 
- រសាយររោបចញពីមុខ្សិសសោប រា់ធងបលើ។ បនធ បម់រឱ្យបគទយថា បរើរបុងចំបណាមវរទុផធុរទងំបី  
មយួណាោនទរឹបរចើនជាងបគ?  

- បផធរទឹរពីវរទុផធុរនីមយួៗចូលបៅរបុងដបោនសាប មររិរវញិបដើមផបីញ្ញជ រ ់និងវាយរនមលោរ 
ទសសទយរបស់បគ។ 

ឿរសេងេត 

រររ់តាោរសបងកររបស់អបរចូលរបុងតារាងាធងបរោម 
វតថហផទហក បរ ម្ណទលក 

ដប ល សធិរចណុំ្ោះ1.5ល  
ចានបគម  
ចានជរ័ចំណុ្ោះ1ល  

ឿរបករសាយ 

អងគធារុរាវដូចជាទឹរោនរាងដូចវរទុ្ដលផធុរវា ប៉ាុ្នថោឌរបស់វាមនិតល ស់បថូរ។ 
 
សននទដ្ឋើន 

 អងគធារុរាវភាគបរចើនអាចបមើលប ើញ ោនរាងដូចវរទុ្ដលផធុរវា ប៉ាុ្នថោឌរបស់វាបៅររាដ្ដល។ 

១១៨



 
 

1.2.3 ម្ ើសខ្ើយល់ 

វតថហបំណង 

- រ ប ់នពីលរខណ្ៈននខ្យល់ 
- បញ្ញជ រ ់នថាខ្យល់ោនោ៉ា ស។ 

សម្ភើរៈ 

- ប ៉ា ងប ៉ា ង2(ោនទំហបំ៉ាុនគប ) 
- ្ខ្សអំប ោះ3រំណារ(់ោនរប្វងបសមើគប  30ស.ម) 
- បនធ រ1់ រប្វង30ស.ម 
- សកុរ(ទំហំសកុរប៉ាុនគប ) 

សំណួរគនលលេះ 

                  បរើបយើងបិវើដូចបមឋចបដើមផដីឹងថាខ្យល់ោនោ៉ា ស? 

ដំេណើរឿរ 

 

- ចង្ខ្សអំប ោះបៅនងឹបនធ ររ់រឹមបលខ្ររិរ15ស.ម( ររ់ណាថ លបនធ រ)់។ 
- ចង្ខ្សអំប ោះបលើោរប់ ៉ា ងប ៉ា ង(មនិទនោ់នខ្យល់)ចំននួ2។ 
- ចងប ៉ា ងប ៉ា ងទ1ីនឹងបនធ ររ់រងច់ណុំ្ចររិរ 0ស.មរចួបិទសកុរ។ 
- ចងប ៉ា ងប ៉ា ងទ2ីនឹងបនធ ររ់រងច់ណុំ្ចររិរ 30ស.មរចួបទិសកុរ។ 
- ោន់្ ខ្សអំប ោះ្ដលចងបៅរណាថ លបនធ រ ់បហើយបលើរបឡើង។ ររមូវទីតាងំ្ខ្សអំប ោះ 
រណាថ លបនោះចុោះបឡើងបដើមផឱី្យប ៉ា ងប ៉ា ងបៅចុងសងាធងោនលំនឹង។  

- ដរប ៉ា ងប ៉ា ងមយួបៅចុងោខ ងននបនធ រប់ចញ។ ផលុ ំវាឱ្យប ៉ា ង រចួចងវានឹងអំប ោះ និងោររ់រងទ់ីតាងំ 
ដ្ដលបលើបនធ រវ់ញិ។ រចួោន់្ ខ្សអំប ោះ្ដលចងបៅរណាថ លបនធ រ ់បហើយបលើរបឡើងមឋងបទ រ។ 

១១៩



 
 

ឿរសេងេត 

បរើោនអវីបរើរបឡើងបៅបពលអបរចងប ៉ា ងប ៉ា ង្ដលផលុ ំបហើយ? 

 
 
ឿរបករសាយ 

បៅបពលអបរផលុបំ ៉ា ងប ៉ា ង ោននយ័ថាអបរបញ្ចូ លខ្យល់បៅរបុងវា។ ដូបចបោះប ៉ា ងប ៉ា ងបឡើងប ៉ា ង(ោឌបរើន
បឡើងបោយវាោនវរថោនខ្យល់)។ បយើងសបងករប ើញចុងោខ ងននបនធ រ់្ ដលប ៉ា ងប ៉ា ងោនផធុរខ្យល់សំយ៉ាុងចុោះ 
ពីបរ ោះប ៉ា ងប ៉ា ងបនោះោនោ៉ា សិំជាងប ៉ា ងប ៉ា ងទបទ(គម នខ្យល់ាធងរបុង)។  
 
សននទដ្ឋើន 

ខ្យល់ោនរាងដូចវរទុ្ដលផធុរ ងាយរសួលបិវើឱ្យ្ណ្ន និងហូរបោយបសរ។ី ខ្យល់ោនោ៉ា ស និងោឌ។  
 

 

១២០



 
 

2 បែរមបរមួលលកខណៈរូប នទងគីម ី

2.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅសិរាបគលវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី6ជពូំរ4បមបរ នទី12 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

2.2 ពទេសាធន ៍

2.2.1 បែរមបរមួលៃនរូបធាត ុ

វតថហបំណង 
ពិបសាិប្រមបរមួលលរខណ្ៈរបូ និងលរខណ្ៈគីមនីនរបូធារុ ។ 

សម្ភើរៈ 
- ្ដរបរោះ1  
- បទ ន1បដើម 
- បឈើគូស1របអប ់
- ររោសបរបើបហើយ1សនលឹរ 
- ្រវទឹរ1 
- ទឹរ 
- ទឹរររ1ដុ ំ
- អំបិល1សាល បរ ោបហវ 
- សករស1សាល បរ ោបហវ 
- ស៊ែុរោន1់ 
- រូនចានទប1 
- ខ្ធោះឆ្1 
- បរបងឆ្1ដប 
- ចស្តងាក នហាគ ស1។ 

សំណួរគនលលេះ 

បរើរបូធារុោនប្រមបរមួលលរខណ្ៈរបូ នងិលរខណ្ៈគីមដូីចបមឋច?          

ដំេណើរឿរ 
- ពិបសាិសបងករនិងសរបសរលទនផលរបុងសនលឹររចិចោរ។  

 
 

១២១



 
 

សកមមភាព 
ពទេសាធន ៍

លកខណៈមនុ 
ពទេសាធន ៍ 

លកខណៈេរឿយ 
ពទេសាធន ៍

បែរមបរមូលលកខណៈ
រូប ឬ លកខណៈគីមី? 

ដុរបឈើគូស    
អុជបទ ន    
បច នស៊ែុរ    
រោំយអំបិលរបុងទឹរ    
រោំយសករសរបុងទឹរ    
ទឹររររោយ    
ដុរររោស    
ោទំឹរ    

(Frank, 2010) 

   

ឿរបករសាយ 

ោរដុរបឈើគូស អុជបទ ន បច នស៊ែុរ និងដុរររោសជាប្រមបរមួលគីម។ី ដូចបនោះ បយើងអាចដងឹពី
ប្រមបរមួលគមី ី បោយសារោនោរតល ស់បថូរ របូរាង ពណ៌្ រលិននិងរសជារិ។ ោររោំយសករសរបុងទរឹ ោររោំយ 
អំបិលរបុងទឹរ ោររោយទរឹររនងិោរោទំឹរជាប្រមបរមូលរបូ។ បយើងអាចដឹងពបី្រមបរមួលរបូបោយសារ 
ោនោរតល ស់បឋូរភាពរបូ និងរទងរ់ទយ។ (Frank, 2010). 

សននទដ្ឋើន 

ប្រមបរមួលននរបូធារុមយួ បោយមនិបបងកើរសារធារុវមី និងមនិបិវើឱ្យធារុផសរំបស់វាតល ស់បថូរ បៅថា 
ប្រមបរមួលលរខណ្ៈរបូ។  

ប្រមបរមួលននរបូធារុមយួ បោយបបងកើរ ននូវសារធារុវមី និងបិវើឱ្យធារុផសរំបស់វាតល ស់បថូរ របូរាងពណ៌្ 
រលិននិងរសជារិ បៅថាប្រមបរមួលលរខណ្ៈគីម។ី  

 

១២២



 
 

2.2.2 ឿររំលាយសំបកៃវ(សំបកសទបើបីសតវ) 

វតថហបំណង 

ពនយល់ នពីប្រមបរមួលគមីី្ ដលបរើរបឡើងបពលរោំយសំបរងាវរបុងទរឹបខ្មោះ ។ 

សម្ភើរៈ 

- សំបរងាវមយួ 
- ្រវ ល សធិរ1 
- ទឹរបខ្មោះ1ដប 

សំណួរគនលលេះ 

 បរើោនប្រមបរមួលអវីបរើរបឡើងបៅបពលោរសំ់បរងាវចូលរបុងទរឹបខ្មោះ?  

ដំេណើរឿរ 

- ចារទ់ឹរបខ្មោះចូលបៅរបុង្រវ ល សធិររប្ហល 1/5នន្រវ។ 
- ោរសំ់បរងាវចូលរបុង្រវទរឹបខ្មោះ។ 
- ចារទ់ឹរបខ្មោះ្វម បបើគម នអវីបរើរបឡើង។ 

ឿរសេងេត 

ចូរបំបពញតារាងបនោះបរោយបពលបញ្ចបព់ិបសាិន។៍ 
វរទុ មុនពិបសាិន ៍ បរោយពិបសាិន ៍ ប្រមបរមួល 

របូ គីម ី
សំបរងាវ      
ទឹរបខ្មោះ     

ឿរបករសាយ 

បៅបពលបគោរសំ់បរងាវរបុងទឹរបខ្មោះ បយើងសបងករប ើញោនពពុោះ និងរបើថ បរើនបឡើង។ បហរុបនោះ វា
បបងកើរឱ្យោនប្រមបរមួលគមី ីបរ ោះធារុផសនំនវរទុធារុបដើម (សំបរងាវ)  នតល ស់បថូរ និងបបងកើរ នជាសារធារុ
វមី។ បៅបពលបគរោំយសំបរងាវ (វមរំប រ ឬ ោល់សយូមោបូណារ) របុងទឹរបខ្មោះ (អាសីុរអាបសទិច) វានឹង
រោំយសំបរងាវបនថចិមថងៗ  បបងកើរ នសារធារុវម(ីោល់សយូមអាបសតារ) ឧសម័នោបនូិច និងទឹរ។ 

១២៣



 
 

សននទដ្ឋើន 

ប្រមបរមួលគីមបីរើរបឡើងបៅបពលសារធារុបដើម រ ់ ឬ តល ស់បថូរធារុផសរំបស់វាបហើយោនសារធារុ 
វមីបរើរបឡើង។ 

 
 

3 លើាយ 

3.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅសិរាបគលវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី6 ជពូំរ4 បមបរ នទី13 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

3.2 ពទេសាធន ៍
 
3.2.1 ឿរេរោេះ នទងឿរែរង 

វតថហបំណង 

- ពិបសាិ នយា៉ា ងររមឹររូវបោយបរបើវ ិិ ីបរចាោះ និង្រង។ 

សម្ភើរៈ 

- ខ្ាច1់វង ់
- ដុំរគួស1វង ់
- រ្ស្តញ្ចងររឡាលអិរ1 
- ្ដរឆររ់ាងជារងវង ់

១២៤



 
 

- រំបទច្ដរ 
- ដីស1បដើម 
- ចានទប1 
- ជីឡាវ1 
- ររោសបរចាោះ1 
- រូនសាល បរ 1 
- ្រវបប្ស៊ែរ1 
- ដប ល សធិច1 

សំណួរគនលលេះ 

- បរើបគអាច្ញរខ្ាចប់ចញពដុីំរគួស   រំបទច្ដរបចញពីខ្ាច ់ នងិរំបទចដីសបចញពីទឹរតាម
របប បណា? 

ដំេណើរឿរ 

រ. ោរ្ញរលាយខ្ាច ់និងដុំរគួស 
- ចារល់ាយខ្ាចោ់យដុំរគសួបលើរ្ស្តញ្ចង។ 
- ្រងលាយឱ្យ នសពវលអ។ 

ខ្. ោរ្ញរលាយរំបទច្ដរ និងខ្ាច ់

 
- ោយរំបទច្ដរជាមយួខ្ាចរ់បុងវង ់ល សធិរ ឬ របុងចាន។ 
- ោន់្ ដរឆរោ់រឱ់្យជិរលាយាធងបលើ។ 

 ចំណ ំ ្ដរឆររ់រូវរុវំាជាមយួររោស ។  

១២៥



 
 

គ. ោរ្ញរដីសបចញពីទឹរដីស 

 
- រិនដីសឱ្យម៉ាដឌបហើយចារចូ់លរបុង្រវបប្ស៊ែរ្ដលោនទឹររចួរូរឱ្យសពវ។ 
- ចារល់ាយទឹរដីសបលើររោសបរចាោះ្ដលោរប់លើោរដ់ប ឬ ែកវ។ 

ឿរសេងេត 

រររ់តាលទនផលននោរសបងកររបស់អបរសរោបព់ិបសាិនទ៍ងំបីាធងបលើោររ់បុងតារាងាធង
បរោមបនធ បម់រពាយាមពនយល់បលើោរសបងករនីមយួៗ។ 

 
សារធាត ុ ឿរសេងេត លទធផល ឿរបករសាយ 

រ.ខ្ាចន់ងិដំុ 
រគួស 
 

ដុរំគួសសទិរបៅបលើរ្ស្តញ្ចង 
រឯីខ្ាចអ់ាចធាល រចុ់ោះបរោម 
តាមរននននរ្ស្តញ្ចង។ 

ទទួល ន 
ខ្ាច ់និង 
ដុរំគួស 

ដុរំគួសោនទំហំិំជាងរននរបុ ង 
រ្ស្តញ្ចងដូបចបោះវាមិនអាចធាល រ ់
ចុោះបរោម នបទ។ 

ខ្.រំបទច្ដរ
និងខ្ាច ់

រំបទច្ដរររិំលបៅ្ផបរ្គម
ាធងននចាន ឬវង ់ល សធិច។ 

ទទួល ន 
រំបទច្ដរ 

រំបទច្ដរររូវឆរប់ោយបម្ដរ 
ប៉ាុ្នថវាមិនឆររ់គបខ់្ាចប់ទ។ 

គ.ដីស 
និងទឹរ 

ដីសបៅជាបប់លើនផធររោសបរចាោះ
រឯីទឹរអាចបរចាោះបចញតាមររោស
បរចាោះ ន។ 

ទទួល ន 
ោរដីស 
និងទឹរ 

រននបលើ នផធររោសបរចាោះរូចបពរមិន
អាចឱ្យរំបទចដីសឆលងោរ ់នបទ។
ប៉ាុ្នថរននបនោះវាិំរគបរ់គន់្ ដលអាច 
ឱ្យទឹរឆលងោរ ់ន។ 

 

១២៦



 
 

ឿរបករសាយ 

- វ ធីេរោេះគឺជាវ ិិ ីននោរ្ញរយរអងគធារុរងឹបចញពអីងគធារុរាវ ឬ សូលុយសយុង។ ធារុមនិរោយសទិរ
បៅ ជាបប់លើររោសបរចាោះ ឬ ភាប សអឌណរជាប។ ទំហរំបបហាង និងររោស់នផធបរចាោះគឺជារតាថ សំាធន ់
សរោប់្ ញរលាយ នលអ។ 
ឧទហរណ៍្៖ ោរ្ញរដីសបចញពីលាយទឹរដីសបោយបរបើររោសបរចាោះ។ បបើបយើងបរបើររណារប់នោះ 
លទនផលទទួល នមនិលអបទ។  

- វ ធីែរងគឺជាលំននំនោរ្ញរយរអងគធារុរងឹតាមទំហំរបស់វា។ សោសធារុ្ដលភាគលអិររបស់វាោន 
ទំហំិំមនិអាចឆលងោរត់ាមរបបហាងននរ្ស្តញ្ចង នបឡើយ។ 
ឧទហរណ៍្៖ ោរ្ញរយរខ្ាចប់ចញពីរគួស។ 

សននទដ្ឋើន 

បគអាច្ញរអងគធារុរងឹពីរ ឫ បរចើនបចញពីគប  នតាមវ ិិ ី្រង និង្ញរអងគធារុរងឹពសូីលុយសយុង ន 
តាមវ ិិ ីបរចាោះ។  

 
 
សំណួរ 

- ចូរររឧទហរណ៍្បផសងបទ រពីវ ិិ ីបរចាោះ និង្រងរបុងជីវភាពរបចានំវង។  
បៅបពលអបរឆុងោបហវ  អបរបរបើវ ិិ ីបរចាោះ បហើយបពលអបរ្រងអងករ ឬ ្រង្រ ៉ាអបរបរបើវ ិិ ី្រង។ 

១២៧



 
 

3.2.2 លើាយេមើៅម ីអបំទល នទងទលក 

វតថហបំណង 
- ពនយល់ និងបររសាយពីលរខណ្ៈននលាយមនិបសមើសាចត់ាមរយៈ ោរពិបសាិ។ 

សម្ភើរៈ 
- អំបិល4សាល បរ ោបហវ  
- បមៅម4ីសាល បរ ោបហវ 
- ដប1 
- សាល បរ 1 
- ទឹរបៅឋ ឧណ្ា ៗ 

- ចងកឹោះ  

សំណួរគនលលេះ 

បរើោនអវីបរើរបឡើងបៅបពល្ដលបយើងយរលាយអបំិល និង បមៅមមីរោយជាមយួទឹរបៅថ ឧណ្ា ៗ ? 

ដំេណើរឿរ 

- ចារអ់ំបិល 4សាល បរ ោបហវ និងបមៅម4ីសាល បរ ោបហវចូលរបុងដបទបទមយួ។ ដប នងិទឹរររូវ្រ 
លអសាអ រ។ 

- រូរលាយាធងបលើឱ្យសពវលអ បោយររឡុរដប ឬ រូរបោយចងកឹោះ (រុំទនច់ារទ់ឹរចូលរបុងដប)។ 
- ទុរលាយចនំួន ររ់ណាថ ល សរោបព់ិបសាិនប៍លើរបរោយ។ 
- ចារទ់ឹរបៅឋ ឧណ្ា ៗចូលរបុងដប។  
- រូរលាយឱ្យសពវ បហើយរងច់ា1ំ0នទី ។ បនធ បម់រោរច់ងអុលនដចូលរបុងទឹរ (ហាមភលរសរបុង
ពិបសាិន)៍ ។ 

ឿរសេងេត  

អំបិលរោយរបុ ងទឹរបៅថ ។ប៉ាុ្នថបមៅមីមិនរោយបទបហើយវាោល យជាាធបស់អិររបុ ងទឹរ។ 

 

 

១២៨



 
 

ឿរបករសាយ 

លាយ បមៅម ី និងទរឹអំបលិជាលាយមនិបសមើសាចព់ីបរ ោះធារុផសរំបស់វាអាចបមើលប ើញ ន និងមនិ 
រោយចូលគប បទ។ ឯទឹរនិងអំបិលជាលាយបសមើសាច ់បរ ោះធារុផសរំបស់វាបយើងមនិអាចបមើលប ើញនឹង្ភបរទបទរ 
ឬ ្រវពរងីរ នបទ។ 

សននទដ្ឋើន 

 លាយមនិបសមើសាចគ់ឺជាលាយ្ដលបគអាចសោគ ល់ ឬ បមើលប ើញថាវាផសបំឡើងពធីារុបងកអវីខ្លោះ បហើយ 
រគបច់ំណុ្ចទងំអស់របុងលាយដូចគប បបោះបទិ។ 

លាយបសមើសាចជ់ាលាយ្ដលបគមនិអាចសោគ ល់ ឬ បមើលប ើញបោយ្ភបរទបទរ ឬ ្រវពរងីរនូវធារុ 
ផសរំបស់វា នបទ។ (បស វបៅសិរាបគល) 

 ឧទហរណ៍្៖ ទឹរ និងបមៅម។ី  

3.2.3 ឿរែញកលើាយតាមវ ធីេរោេះ នទងរំហួត 

វតថហបំណង 

ពនយល់ នពីវ ិិ ីបរចាោះ នងិរហួំរតាមរយៈោរពិបសាិ។ 

សម្ភើរៈ 

- ដបោរ់ិ ំ 1 
- ររោសបរចាោះ ឬរំណារប់សឋើងសរោបប់រចាោះ  
- លាយអំបិល ទរឹ នងិបមៅម ី(ទទួល នពីពិបសាិនា៍ធងបលើ) 
- ជីឡាវ  
- ទឹរបៅឋ ឧណ្ា ៗ(រប្ហល500C) 
- ចានទប  
- វង ់ល សធិចបមម ោរជ់ារងវងល់មមឱ្យររូវនឹងទំហំចានទប 

សំណួរគនលលេះ 

បរើបគ្ញរអំបិលបចញពីលាយទឹរ អំបិលនិងបមៅមយីា៉ា ងដូចបមថច ? 

 

១២៩



 
 

ដំេណើរឿរ 

- ចារល់ាយ្ដលោនទរឹ អបំិល នងិបមៅម ី (ទទួល នពីពិបសាិនា៍ធងបលើ)វមមៗ និងយឺរៗបលើ 
ររោសបរចាោះរបុងជីឡាវ។ 

- ប្នទមទរឹបៅឋ ឧណ្ា ៗបនឋចិមថងៗ និងយឺរៗបលើររោសបរចាោះបដើមផជីួយ ឱ្យសូលុយសយុងទឹរអំបិល្ញរ 
បចញពីបមៅមី។ ចូរអបររង់ចាំបោយអរ់ិមរ់ ពីបរ ោះវាររូវោរបពលខ្លោះបដើមផបីរចាោះ នបរោិណ្
ដល៏អននសូលុយសយុងទឹរអបំលិ។ ទុរសូលុយសយុងទឹរអបំិលតាមបរោិណ្្ដលអបរររូវោរ។ 

- ចារសូ់លុយសយុងទឹរអបំិលបនថិច្ដលបរចាោះ នបៅរបុងចានទប។  
- ទុរវាបចាលរបុងរ្នលង្ដលោនរបើថ នវងលអរយៈបពលពី10បៅ20នទី (បបើសិនជានវងមិនសូវបៅថ  
លទនផលទទួល ននឹងោនោរយឺរយា៉ា វ 

បហរុបនោះអបរអាចបរបើវ ិិ ីមយួបទ របោយចារល់ាយទឹរអបំិលរបុងឆ្ប ងំ រចួោររ់បើថ បលើចស្តងាក នហាគ ស។ 
រងំាស់វារហូរដល់រងីទឹរអស់)។   

ឿរសេងេត 

បរើអបរសបងករប ើញដូចបមឋចបលើលាយទឹរអបំិលបរោយទុរវាបចាលរយៈបពល10បៅ20នទី? 
- បរើអបរទទួល នអវី្ដលបនសល់ទុរបលើនផធររោសបរចាោះ?  

 
 វ ិិ ីបនោះអាចបរបើ នប៉ាុ្នថវាររវូោរបពលបវោបរចើន របសិនបបើបពលពិបសាិពុំសូវោនពនលឺរពោះអាទិរយ ។ 

ឿរបករសាយ 

បមៅមីបៅររ សអិរជាប់នឹងររោសបរចាោះ ខ្ណ្ៈបពល្ដលទឹរអំបិលរជាបតាមរននននររោសបរចាោះ។ 
ម៉ាូបលគុលរោមអំបិល (អងគធារុរោយ)្ដលរោយរបុងទឹរ (អងគធារុរោំយ)អាចឆលងោរប់ោយបសរតីាមររោស 
បរចាោះ។ ប៉ាុ្នឋម៉ាូបលគុលបមៅមី្ ដលោនទំហំិំ និងមនិរោយ បៅររជាបន់ឹងនផធររោសបរចាោះ។  ទឹរហួរបចញ 
ពីលាយទឹរអំបិល។ ប៉ាុ្នថអបំិលមនិហួរបទ។ បៅបពលបយើងយរអំបិលបៅហាលនវង ភាគលអិរននអំបិលបៅជាប ់
នឹងវង ់ល សធិច បហើយបបងកើរ នជារោមអំបិល។  
 

១៣០



 
 

សននទដ្ឋើន 

បដើមផី្ ញរសារធារុផសបំចញពីលាយ បគររូវបរបើវ ិិ ីបរចាោះនិងរហួំរ។ វ ិិ ីបរចាោះ និងរហួំរជាវ ិិ ី្ញរលាយ 
្ដលបរបើរ ស់របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង។ 

 

3.2.4 គូររូបេដ្យេរបើទលកអំបទល 

វតថហបំណង 

ពនយល់ នពីរហួំរននទរឹអំបលិតាមរយៈោរគូរទឹរអំបិលបលើររោសពណ៌្។ 

សម្ភើរៈ 

- អំបិល 
- ររោសពណ៌្(ពណ៌្ោន់្ រចាស់ោន់្ រលអ) 
- ទឹរបៅថ ឧណ្ា ៗ  
- ជរោ់បថាប  ំ
- ្រវទឹរ1 
- សាល បរ ោបហវ1 

សំណួរគនលលេះ 

បរើបគអាច្ញរអំបិល្ដលរោយបចញពីលាយបសមើសាច ់នយា៉ា ងដូចបមថច  ? 

ដំេណើរឿរ 

- ចារទ់ឹរបៅថ ឧណ្ា ៗបនថិចចូលរបុង្រវទឹរ។ 

១៣១



 
 

- រោំយអំបិលរបុង្រវទឹរ នងិរូរលាយបោយបរបើជរ ់រហូរដល់ោល យជាសូលុយសយុង្ឆអរ។ 
- បរបើជរា់ធងបលើសរបសរឃ្នល  ឬ គូររបួអវីមយួបលើររោសពណ៌្។  
- ទុរររោសពណ៌្ឱ្យសងួរបោយោរហ់ាលនវង (រប្ហល5បៅ10នទីបបើនវងបៅថ លអ)។ 

ឿរសេងេត 

- បរើអបរសបងករប ើញអវីបៅបលើនផធររោសពណ៌្?  
- បហរុអវី នជាោន រុភូរបនោះបរើរបឡើង? 
- បរើទឹរ រប់ៅណា? 
ោនរោមអំបិលបៅបលើនផធររោសពណ៌្។ ទឹរររូវ រប់ោយសាររហួំរ។ 

 

ឿរបករសាយ 

សារធារុមយួអាចបថូរភាពរបូរបស់វាពីរាវ បៅឧសម័ន ន។ បៅបពលទឹរទទួលរបើថ រគបរ់គន ់វានឹងោល យ 
ជាចំហាយទឹរ ឬ ឧសម័ន។ បៅបពលទឹរហួរ រោមអំបិលរូចៗបនសល់ទុរបលើររោសពណ៌្ នូវសាប មរបូភាព ្ដល 
បយើង នគូរ។  

សននទដ្ឋើន 

បគអាច្ញរអងគធារុរងឹ្ដលរោយបចញពីលាយបសមើសាច ់នតាមរយៈរហួំរ ។ 
ឧទហរណ៍្៖ ោរផលិរអំបលិ បចញពីទឹរសមុរទរបុង្រសអំបិល(បខ្រថរំពរ)។ 

បៅបពលបយើងបិវើោរងារបោយ រស់បមលៀរបំ រព់ណ៌្បមម បពល្បរបញើសបហើយររូវរបើថ នវងបនោះបយើង 
សបងករប ើញោនរោមពណ៌្សបលើអាវ។  វាជារោម អំបិល ។ 
 

១៣២



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ផ្ផនរទី្យ៤៖ ពិងសាធន៍របូវិទ្យាងាយៗ 

១៣៣



 
 

1. កេ ឍ្ើ នទងរូបធាត ុ 

1.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី5 ជពូំរ4 បមបរ នទី1 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

1.2 ពទេសាធន ៍ 

1.2.1 ឥទធទពលៃនកេ ឍ្ើេលើអងគធាតុរាវ 

វតថហបំណង 

- វាស់សីរុណ្ា ភាព នររឹមររវូបោយបរបើ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ 
- ពនយល់ នពីឥទនិពលននរបើថ បៅបលើអងគធារុរាវ នររមឹររូវតាមរយៈពិបសាិន។៍ 

សម្ភើរៈ 

- សីរុណ្ា ោររ (្ទរម៉ាូ្ម៉ារ) 
- ្រវបប្ស៊ែរ 
- ទឹរបៅថ  
- ទឹរររជារ ់ 

សំណួរគនលលេះ     

បរើរបើថ ោនឥទនិពលយា៉ា ងដូចបមថចបលើអងគធារុរាវរបុង្ទរម៉ាូ្ម៉ារ? 

ដំេណើរឿរ 

- ចារទ់ឹរបៅថ ចូលរបុង្រវបប្ស៊ែរមយួ និងទឹរររជាររ់បុង្រវមយួបទ រ។ 
- វាស់របើថ ទឹររបុង្រវបប្ស៊ែរទងំពីរ បោយបរបើ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ។ 

ឿរសេងេត 

បរើោនអវីបរើរបឡើងចំប ោះអងគធារុរាវរបុង្ទរម៉ាូ្ម៉ារ ? 
បៅបពលសីរុណ្ា ភាពោន់្ រខ្ពស់ អងគធារុរាវរបុ ង្ទរម៉ាូ្ម៉ារលូរបឡើងោន់្ រខ្ពស់។  

១៣៤



 
 

ឿរបករសាយ  

អងគធារុរាវរបុង្ទរម៉ាូ្ម៉ារចល័របឡើងបលើបោយសារវាររីោឌបពលររូវរបើថ ។ 

សននទដ្ឋើន 

អងគធារុរាវររីោឌបពលររូវរបើថ ។ 

1.2.2 ឥទធទពលៃនកេ ឍ្ើេលើឧសម័ន 

វតថហបំណង 

- បងាា ញពីឥទនពិលននរបើថ បៅបលើឧសម័ន នររឹមររូវតាមរយៈពិបសាិន។៍ 

សម្ភើរៈ 

សរោបរ់រុមនីមយួៗ 
- ដប្រវ (បសថើង) ឬ ដបសីុរ ៉ាមូ 
- ដីឥដឌ (ដីឥដឌបរមងបលង) 
- បំពងប់រឺថាល  
- រនស្តនថ 
- ទឹរ 
- ល័រថពណ៌្(មនិសូវចា ំច)់ 

សំណួរគនលលេះ              

បរើរបើថ ោនឥទនិពលដូចបមថចបលើឧសម័ន? 

ដំេណើរឿរ 

- ចារទ់ឹរររឹម ររ់ណាថ លដប បនថរល័់រថពណ៌្ បបើោន។  
- បរបើរនស្តនថបដើមផបីចាោះរននបៅបលើគរមបដប។ 
- ស៊ែរបំពងប់ឺរតាមរននបនោះ ប៉ាុ្នថររូវធានថាបំពងប់រឺមនិប៉ាោះ រដប។ 
-  បរបើដីឥដឌបដើមផបីិរជុំវញិបំពងប់ឺរ នងិរននបលើគរមបដបឱ្យជិរលអ។ 
- ររដុសនដទងំពីរឱ្យបៅថ  រចួបោថ ប ្ផបរាធងបលើននដប(រុសំងករ ់ឬរច ចន់ផធដប)។ 
រររ់តាអវី្ដលបរើរបឡើងចំប ោះអងគធារុរាវរបុងបំពងប់រឺ។ 

១៣៥



 
 

ឿរសេងេត  

អងគធារុរាវរបុងបំពងប់ឺរបិវើចលនបឡើងបលើ។  

ឿរបករសាយ 

របើថ នដបិវើឱ្យខ្យល់របុងដបបៅថ  បហើយររីោឌ។ បហរុបនោះបហើយបទើបវារញុទឹរបឡើងតាមបំពងប់ឺរ។  

សននទដ្ឋើន 

ឧសម័នររីោឌបពលវាររូវរបើថ ។  

1.2.3 ឿរចមលងកេ ឍ្ើ 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ នពីោរបញ្ជូ នរបើថ  និងោរចមលងរបើថ  នចាស់ោស់តាមរយៈពិបសាិន។៍ 

សម្ភើរៈ 

- ្រវបប្ស៊ែរ2 
- ទឹរបៅថ  
- ទឹរររជារ ់ 
- ប៊ែរ័ 
- ោបំិរ2 

សំណួរគនលលេះ 

បរើអងគធារុមយួបញ្ជូ ន និងចមលងរបើថ បៅអងគធារុមយួបទ រ នយា៉ា ងដូចបមថច? 

ដំេណើរឿរ 

- ចារទ់ឹរបៅឋ ចូលរបុង្រវមយួ 
- ចារទ់ឹរររជារចូ់លរបុង្រវមយួបទ រ 
- ោរប់៊ែរ័បលើ្ផបរាធងបលើនន្ផលោបំិរទងំពីរ 
- យរោបំិរមយួោររ់បុង្រវទរឹបៅឋ  និងោបំិរមយួបទ រោររ់បុង្រវទឹរររជារ ់
(មនិឱ្យប៊ែរ័ប៉ាោះទរឹ)។ 

១៣៦



 
 

ឿរសេងេត 

- ប៊ែរ័បលើោបំិរ្ដលោររ់បុង្រវទឹរបៅថ រោយ។  

 

ឿរបករសាយ 
ទឹរបៅថ បិវើឱ្យោបំិរបោហៈបឡើងបៅថ ។ បៅបពលោបំិរបៅថ  ប៊ែរ័ចាបប់ផថើមរោយ។ បនោះជា

ឧទហរណ៍្ននោរបញ្ជូ នរបើថ ។  
សននទដ្ឋើន 
 របើថ ររូវ នបញ្ជូ នពីទរឹបៅោបំិរ បហើយបនធ បម់របញ្ជូ នពីោបំិរបៅប៊ែរ័ ។ បនោះជា ឧទហរណ៍្ នន
ោរបញ្ជូ នរបើថ ្ដលបគបៅថាោរចមលងរបើថ ។  

1.2.4 អងគធាតុចមលង នទងអ ៊ីសឡូង់៖  

វតថហបំណង 
- ពនយល់ នពីភាពខុ្សគប រវាងអងគធារុចមលង និងអុីសូឡង ់នររឹមររូវតាមរយៈពិបសាិន ៍ 

សម្ភើរៈ 
- ចស្តងាក នហាគ ស ឬ ចាន្ដលិនន់ឹងរបើឋ   
- ទឹរ 
- ចងកឹោះបឈើ ឬ សាល បរ បឈើ 
- ចងកឹោះបោហៈ ឬ សាល បរ បោហៈ 
- ចងកឹោះជរ័ ឬ សាល បរ ជរ័ 

១៣៧



 
 

- ្រវបប្ស៊ែរ ឬ ្រវ្អ៊ែរ្ឡន 

 
  

សំណួរគនលលេះ 

បរើបោហៈ និង ល សធិច ឬ បឈើមយួណាជាអងគធារុចមលងរបើថ ? បហើយវាចមលងដូចបមថច? 

ដំេណើរឿរ 

‐ ោទំឹរឱ្យពុោះ រចួបហើយចារវ់ាចូលរបុង្រវទឹរ ឬ្រវ្អ៊ែរ្ឡន។ ររូវរ រដថា្រវអាចិនន់ឹងទឹរបៅថ ។ 
‐ យរសាល បរ  ឬចងកោឹះ ្ដលបិវើពី ល សធិច ឬបឈើ នងិវរទុបផសងបទ រ្ដលបិវើពីបោហៈបៅោរ់
របុង្រវទឹរបៅឋ  រចួប៉ាោះវរទុទងំបនោះ ។ 

‐ បហរុអវី នជាបយើងទទួលអារមមណ៍្ថាោនភាពខុ្សគប ននរបើថ រវាងវរទុទងំពីរ? 

ឿរសេងេត 

វរទុបិវើពីបោហៈនឹងបឡើងបៅថ បលឿនជាងវរទុបិវើពី ល សធិច ឬ បឈើ។   

ឿរបករសាយ 

របើថ ររូវ នបញ្ជូ នតាមបោហៈ នបលឿនជាងបឈើ។ បយើងនិយាយថាបោហៈជាអងគធារុចមលងរបើឋ
 នលអ ចំ្ណ្របឈើជាអុីសូឡង។់  
 
 
 
 
 
 
 

១៣៨



 
 

សននទដ្ឋើន 
ោរចមលងរបើថ ជាោរបញ្ជូ នរបើថ រវាងវរទុ្ដលប៉ាោះគប បោយតធ ល់។ របើថ ោនទំបនរចល័រពីទីតាងំ្ដល

ោនសីរុណ្ា ភាពខ្ពស់បៅទតីាងំ្ដលោនសីរុណ្ា ភាពទប។ ជាទូបៅ បោហៈជាអងគធារុចមលងរបើថ  នលអ។ 
រឯីបឈើចមលងរបើថ មនិ នលអបទ ដូបចបោះបគបៅវាថាជាអុីសូឡង។់  

1.3 សកមមភាពេផើឝងៗ 

1.3.1 ឿរេរបើរបាស់ែទរម ូែម ត 

វតថហបំណង 

ពនយល់ នពីោរបរបើរ ស់្ទរម៉ាូ្ម៉ារសរោបវ់ាស់សីរុណ្ា ភាព នររមឹររូវបោយអនុវរថបលើ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ
ពិរ។  

សម្ភើរៈ 

‐ ្រវបប្ស៊ែរ 
‐ ទឹរ្ដលោនសីរុណ្ា ភាពខុ្សគប ៖ ទឹរររជារ ់ទឹររបុងសីរុណ្ា ភាពិមមតា នងិទឹរបៅថ លមម 
     (មនិបៅថ បពរ) 
‐ ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ 

សំណួរគនលលេះ 

បដើមផវីាស់សីរុណ្ា ភាពឱ្យ នជារោ់រ ់បរើបយើងររូវបរបើឧបររណ៍្អវ?ី  បហើយបរបើរ ស់ដូចបមថច? 

ដំេណើរឿរ 

- ្ចរ្រវបប្ស៊ែរ្ដលោនទឹរបៅសីរុណ្ា ភាពខុ្សគប ដល់ររុមនីមយួៗ។ 
- ឱ្យសិសសោររ់ោមនដចូលរបុង្រវបប្ស៊ែរនីមយួៗ  និង ៉ា នស់ាម នសីរុណ្ា ភាព។  បរើវាររឹមររូវចាស់
ោស់បទ? បហរុអវី? 

- បនធ ប់មរឱ្យសិសសោរ់រោមនដមួយចូលរបុង្រវទឹរររជារ់ និងមួយបទ រចូលរបុង្រវទឹរបៅថ លមម។ 
បរោយបពលរនលោះនទី ោររ់ោមនដទងំពីរចូលរបុង្រវបប្ស៊ែរទងំពីរបនោះមថងបទ រ។ បរើអបរររស់ោគ ល់ 
 នដូចបមថចចំប ោះសីរុណ្ា ភាពទឹរបៅបពលបនោះ? បរើវាងាយរសួលរបុងោរដឹងសីរុណ្ា ភាព្ដរ ឬ បទ
បោយរគន់្ របរបើរោមនដរបស់អបរ? 

o បរើោនឧបររណ៍្វាស់្វងណា្ដលអាចជួយ បយើង ន្ដរឬបទ? (្ទរម៉ាូ្ម៉ារ) 

១៣៩



 
 

- ្ចរ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ1ដល់ររុមនីមយួៗ និងឱ្យបគពណ៌្នថាបរើវាបិវើបឡើងពីអវីខ្លោះ? (អំពូល្រវោនររិរ និងបលខ្ 
រពមទងំអងគធារុរាវ អាចជា ររ ឬ អាល់រុល)។ 

- ឱ្យសិសសបមើលាធប រ្ដលពួរបគបរបើ (្សលស៊ែយុស ឬ តរនិនហ) បរើអបរសបងករ្ទរម៉ាូ្ម៉ារបោយរបប ប 
ណា? ្ភបររបស់អបរគួរបៅររមឹររមរិដូចគប នងឹនផធាធងបលើននអងគធារុរាវរបុងអពូំល។ បបើសិនជា សិសសោន ់
វារបុងនដ វានឹងោនឥទនិពលដល់ោរវាស់សីរុណ្ា ភាព។ បហរុបនោះបគររូវោន់្ផបរាធងចុង (្ផបរោខ ង 
បទ រ)។  

របប បវាស់ 
- ឱ្យសិសសវាស់សីរុណ្ា ភាព្រវបប្ស៊ែរនីមយួៗបោយបរបើ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ។ 
- សូមយរចិរថទុរោរប់លើោរររិរខុ្សគប បលើ្ទរម៉ាូ្ម៉ារ។ 
- ឱ្យសិសសអនុវរថោរអានបលខ្បលើ្ទរម៉ាូ្ម៉ារដូចាធងបរោម។ 

សននទដ្ឋើន 
  បដើមផវីាស់សីរុណ្ា ភាពឱ្យ នជារោ់រ ់បយើងររូវបរបើឧបររណ៍្្ទរម៉ាូ្ម៉ារ។ ោរបមើលបោយោរ់
្ភបរររឹមគំនូសរររិនននផធាធងបលើរបស់អងគធារុរាវរបុងអំពូល។ 

 

១៤០



 
 

                        
    (12̊C)                                (88 ̊C)                                       (17 ̊C)                                (35 ̊C) 
 

2. ចរនតអគគទសន ី

2.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់5ី ជំពូរ4 បមបរ នទី3 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 
បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់6ី ជំពូរ5 បមបរ នទី15 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ013   

2.2 គំរូតាង 

2.2.1 គំរូតាងេសៀគវីអគគទសន ី 

វតថហបំណង 

- បងាា ញពីរបប បននលំហូរថាមពលអគគិសនពីីបគលវជិជោនបៅបគលអវជិជោនននវមពិល ឬ 
បស គវីអគគិសនីបិទ នយា៉ា ងចាស់ោស់តាមរយៈពិបសាិនជ៍ារ់្ សថង។ 

 

១៤១



 
 

សម្ភើរៈ 

- ្ខ្ស (្ខ្សពួរសរោបហ់ាលសបមលៀរបំ រគ់ឺោន់្ ររបបសើរ)។ 
- សញ្ញដ សោគ ល់ ឬ បណ្ត  រយវមពិល រុងតារ ់នងិអំពូលបភលើង។ 
- សោផ រៈមយួឈុរសរោបរ់រមុរូចនមីយួៗបដើមផអីបងករ្ដលោន៖ វមពិល ្ខ្សចមលងអគគសិនី
ោនបរសាមអុីសូឡងព់ីរ្ខ្ស ្ដលោនរប្វង និងមខុ្ោរប់៉ាុនគប  រុងតារ ់នងិអំពូលបភលើង។   

សំណួរគនលលេះ      

បរើលំហូរថាមពលរបុងបស គវអីគគិសនីរបរពឹរថបៅយា៉ា ងដូចបមថច? 

ដំេណើរឿរ 

 

- ឱ្យសិសសោនចុ់ងទងំពីរនន្ខ្សភាជ បគ់ប បដើមផបីបងកើរជារងវងឱ់្យិំតាម្ដលអាចបិវើ ន។  
ចូរពនយល់ថារងវងប់ិទជិររបុងនដរបស់បគបនោះរំណាងឱ្យបស គវីមយួ។  
- បងាា ញសិសសថា្ខ្សរបស់បយើងមនិតល ស់ទីបទ បយើងគម នលំហូរថាមពលបឡើយ។ បលើរទរឹចិរថសិសស 
ឱ្យបិវើោរសនបិោឌ នពីោរសបងករបលើរមុន ថាបរើបស គវីររូវោរអវីបដើមផបីិវើឱ្យោនលំហូរថាមពល។ 
សិសសខ្លោះនងឹដឹងថាបគររូវោរវមពិល ឬ របភពថាមពលបផសងបទ រ។  

- បៅបពលសិសសយល់ពីររមូវោរចា ំចរ់បស់វមពិលបហើយ ចូរបិទសាល រ“វមពិល”បៅបលើសិសសណាោប រ ់
បដើមផឱី្យគរ់ោល យជាវមពិល។ ឱ្យសិសសោប រ់បនោះទញ្ខ្សខ្ណ្ៈបពល្ដលសិសសដនទបទ រោន ់
បននូរ្ខ្សពួរ បដើមផឱី្យ្ខ្សពួរររោ់រន់ដរបស់បគបោយមនិោនោររាំធន។ ឱ្យសិសសបបងកើរសមមរិរមម 
ពីមូលបហរុ្ដលបងកឱ្យោនលំហូរចរនថ (បអឡិចររងុ) នងិបបងកើរឱ្ោសសរោបសិ់សសរបុងោរពិភារា 

១៤២



 
 

បដើមផជីួយ រគូវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់សិសសជាជំហានៗ។ តាមរយៈសរមមភាពអាចឱ្យអបរដឹងពី 
ដំបូងថាសិសស  )1( អាចោរ់បឈាម ោះរបភពថាមពល្ដលោនប៉ាូរង់្សយលសរោប់លំហូរ ថាមពល 
)2 ( យល់ថាបស គវី បិទបំបពញលំហូរថាមពល។  

- បងាា ញពីបគលវជិជោន និងអវជិជោនននវមពិល ឬ អាគុយ។ បងាា ញរបប ប្ដលចរនថបិវើដំបណ្ើ រពីបគល 
វជិជោន បៅបគលអវជិជោនននវមពិល ឬ អាគុយ។  

- បងាា ញសាល រសញ្ញដ បៅសិសសពីរនរប់្នទមបទ រ “រុងតារ”់ និង“អំពូល”។ ឱ្យសិសស្ដលោនសាល រ ” 

“អំពូល” បបើរ្ភបរ និងោរឱ់្យិំរំណាងឱ្យអំពូលភលបឺោយសារ្ខ្សលំហូរថាមពល នងិបស គវីបិទ។ 
បថូរបវនរបុងោរដរអាគុយ/វមពិលបចញ ឬ ឱ្យសិសស្ដលោនសាល រ “រុងតារ”់  បបើររុងតារ ់ (បោយ 
ដរសកុរបចញពី្ខ្ស) បហើយសិសសោនសាល រ “អំពូល” ររូវបិទោរ ់ និងបិទ្ភបរបោយសារលំហូរ          
ថាមពល នបញ្ឈបរ់បុងបស គវីបបើរ ឬ បោយសារគម នរបភពថាមពល។   

- ផថល់សោផ រៈមយួឈុរសរោបរ់រុមរូចនីមយួៗបដើមផសីបងករ្ដលោន៖ វមពិល ្ខ្សចមលងអគគិសនីោន 
បរសាមអុីសូឡង់ពីរ្ខ្ស្ដលោនរប្វង និងមុខ្ោរ់ប៉ាុនគប  រុងតារ់ និងអំពូលបភលើងឱ្យសិសសបិវើ 
ពិបសាិន ៍។ 

ឿរសេងេត 

អំពូលភលបឺៅបពលបស គវីបិទ (ភាជ បរុ់ងតារ)់  អពូំលមនិភលបឺៅបពលបស គវីបបើរ (តថ ចរុ់ងតារ)់ 

បករសាយ 

បយើងររូវោរបស គវីបពញបលញមយួជំរញុឱ្យោនលំហូរថាមពល។ បបើសិនបស គវីររូវោរត់ថ ចប់ៅររង ់
ចំណុ្ចណាមយួ វានងឹបញ្ឈបលំ់ហូរចរនថភាល ម។ របុងបស គវីផធុរបពញបោយបអឡិចររងុ បហើយវាចាបប់ផថើមោន 
ចលនរបុងបពលដណំាលគប បៅបពលចាបប់ផថើមោនលំហូរចរនថ។ បអឡិចររងុមនិបិវើដំបណ្ើ រពីបគលោខ ងននវមពិល 
បទបៅ្ខ្សចមលងទំបនរបនោះបទ។  

សននទដ្ឋើន 

អំពូលភលពឺីបរ ោះបស គវីោនលរខណ្ៈបពញបលញ ្ដលជំរញុឱ្យោនលំហូរថាមពលចាបប់ផថើមបចញពីបគល 
វជិជោនបៅបគលអវជិជោនននវមពិល(ភាជ បរុ់ងតារ)់ ។ 

១៤៣



 
 

2.3 ពទេសាធន ៍ 

2.3.1 អនតរកមមបនទហកអគគីសន ី

កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់5ី ជំពូរ4 បមបរ នទី3 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ នពីដំបណ្ើ រ្ដលបបងកើរឱ្យោនអនថររមមននបនធុរអគគីសនី នររឹមររូវតាមរយៈពិបសាិន។៍ 

សម្ភើរៈ  

- ប ៉ា ងប ៉ា ង 
- បរសាមនដបសថើងបិវើពីជារិបៅស៊ែូ 
- សនលឹរអាលុយមញី៉ាូ ម 

សំណួរគនលលេះ 

បរើអនថររមមបនធុរអគគីសនីបរើរបឡើងយា៉ា ងដូចបមថច? 

ដំេណើរឿរ 

- ឱ្យសិសសោរស់នលឹរអាលុយមញី៉ាូ មជាសរនសលអិរៗ 
- ឱ្យសិសសផលុ ំប ៉ា ងប ៉ា ង 
-  រប់រសាមនដរចួររដុសជាមយួប ៉ា ងប ៉ា ង  បហើយយរប ៉ា ងប ៉ា ងបៅោរ់្ រផរសរនស 
សនលឹរអាលុយមញី៉ាូ ម។ 

ឿរសេងេត 

បរើោនអវីបរើរបឡើងបៅបពលអបរយរប ៉ា ងប ៉ា ងោរ់្ រផរសរនសសនលឹរអាលុយមញី៉ាូ ម? 
(អបរប ើញសរនសអាលុយមញី៉ាូ មបតាងជាបន់ឹងប ៉ា ងប ៉ា ង)។ 

១៤៤



 
 

ឿរបករសាយ 

- បពលររដុសប ៉ា ងប ៉ា ងបោយបរសាមនដបិវើឱ្យប ៉ា ងប ៉ា ងោនបនធុរអវជិជោន ។ បពលអបរររដុស
ប ៉ា ងប ៉ា ងបអឡិចររុងររូវ នប្នទមបៅបលើប ៉ា ងប ៉ា ង។  

- បនធ បម់រោរប់ ៉ា ងប ៉ា ងបៅជិរសរនសអាលុយមញី៉ាូ ម បនធុរផធុយគប នឹងទញគប ចូល។បៅបពលវា 
បៅជិរគប  បអឡិចររុងនឹងបោរបចញពីប ៉ា ងប ៉ា ងបៅសរនសអាលុយមញី៉ាូ មបហើយបបងកើរឱ្យោន 
ពនលឺរ ររូចៗ។  

សននទដ្ឋើន 

បនធុរអគគីសនី្ដលោនសញ្ញដ ផធុយគប ទញគប ចូល ។  

 

2.3.2 ែខ្ើឝចមលងអគគទសន ី 

កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី5 ជំពូរ4 បមបរ នទី3 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ នពីមូលបហរុ្ដល្ខ្សចមលងអគគិសនីររូវបរសាបបោយអុីសូឡងត់ាមរយៈសបងករបលើ្ខ្ស 
ចមលងពរិ។ 
 

 
១៤៥



 
 

សម្ភើរៈ  
- ្ខ្សបភលើងទង់្ ដង្ដលោនបរសាបអុីសូឡង ់
- រូនោបំិរ ឬ រនស្តនថ 

សំណូរគនលលេះ 

បរើ្ខ្សចមលងអគគិសនីបិវើបឡើងពីអវីខ្លោះ? បហរុអវី? 

ដំេណើរឿរ 

្ចរ្ខ្សចមលងអគគិសនីតាមររមុនីមយួៗរចួឱ្យបគចិរបរសាមវាបចញ។  

ឿរសេងេត 

បរើ្ខ្សចមលងអគគិសនបីិវើពីអវី? (បោហៈ និងជរ័ ល សធិច) 
បហរុអវី នជាបគបរសាបជរ័ ល សធិចពីបលើ្ខ្សចមលង? (ោរ ររុំឱ្យឆរ)់ 

ឿរបករសាយ 

បោហៈជាអងគធារុចមលងដល៏អ ្ដលអាចឱ្យចរនថអគគិសនីឆលងោរ ់ន។ បរសាម ឬ សំបរជរ័ ល សធិចបរបើ
បដើមផោីរ របរគោះថាប រប់ផសងៗដល់មនុសស បហើយវាបដើររួនទីជាអុីសូឡង។់  

សននទដ្ឋើន 

្ខ្សចមលងអគគិសនីបិវើបឡើងពអីងគធារុចមលង(លួស  ្ខ្សទង់្ ដង ស័ងកសី...) បហើយបរសាបបោយអុីសូឡង ់
បដើមផបីងាក របរគោះថាប រប់ផសងៗបៅបពលប៉ាោះ ល់្ខ្សចមលង(ឆរ.់..)។ 

2.3.3 េសៀគវីអគគទសនី៖ អងគធាតុចមលងអគគទសន ីនទងអ ៊ីសូឡងអ់គគទសន ី

កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់5ី ជំពូរ4 បមបរ នទី3 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 

 

១៤៦



 
 

វតថហបំណង 

ពនយល់ពីអងគធារុចមលងអគគិសនី និងអុីសូឡង ់នលអតាមរយ:ោរពិបសាិងាយៗ។ 
 
សម្ភើរៈ 

- ្ខ្សចមលងអគគិសនីទង់្ ដង្ដលោនអុីសូឡង ់(រប្វង420ស.ម) 
- រនស្តនថ 
- វមពិល1.5វ ៉ាលុ  
- អំពូលបភលើង2  
- ដបងកៀប2 
-  វរទុ្ដលអាចបរសថ នដូចជា៖ 

- បំ្ណ្រ្រវ 
- ចងកឹោះបឈើ ឬ្មរបឈើ 
- សនលឹរអាលុយមញី៉ាូ ម 
- ជរ័លុប 
- ្ដរបគល 
- វសី 
- គរមបប៊ែរិបិវើពី ល សធិច 
- បណ្ថូ លបមម នដ(បិវើពីោបូនរោភរី) 
- របោបប់រ បររោស…។ 

សំណួរគនលលេះ 

- បរើបយើងអាចដឹងថាអងគធារុមយួចមលង ឬ មនិចមលងអគគិសន ីនយា៉ា ងដូចបមឋច?  
- (អងគធារុ្ដលអាចឱ្យអគគិសនីឆលងោរ ់នបៅថាអវី?) 
- (អងគធារុ្ដលមនិអាចឱ្យអគគសិនីឆលងោរ ់នបៅថាអវី?) 

ដំេណើរឿរ  

- រ បសិ់សសពីសុវរទិភាពបៅបពលពិបសាិនជ៍ាមយួចរនថអគគិសន ី
o សិសសររូវបិវើោរបោយរបុងរបយរ័ប បច សវាងោរមុរនឹងវរទុរសួច។ 

១៤៧



 
 

 ឧទហរណ៍្៖ ្ខ្សចមលងអគគសិនី 
o សិសសររូវបិវើតាមលំននំនោរពិបសាិ នងិមនិររូវបរបើរ ស់បរោិខ រអគគិសនីរបុង
បគលបំណ្ងបផសងៗបទ របឡើយ។ 

o សិសសររូវោនវ់មពិលបោយរបុងរបយរ័បបច សវាងោរឆ្បបឆោះ ោរផធុោះ ឬ ោរបបញ្ចញ
សារធារុពុល។ 

o បទោះរបុងលរខខ្ណ្ឍ ណារប៏ោយ សិសសមនិររូវដុរវមពិលបឡើយ។ 
 

 
 
- បបងកើរបស គវីសាមញ្ដ ដូចរបូាធងបលើ។ ចិរបរសាមអុីសូឡងរ់ប្វង1ស.មបចញពី្ខ្សចមលង
អគគិសនីបៅចុងទងំសងាធង។ ភាជ ប់្ ខ្សចមលងបៅនងឹអំពូលបភលើងនីមយួៗ រចួ
ភាជ ប់្ ខ្សចមលងោខ ងបទ របៅនងឹប៉ាូលនីមយួៗននវមពិល។ (ដូចរបូាធងបលើ)។   

 

 

១៤៨



 
 

- ពិនិរយបមើលវរទុ្ដលររូវបិវើបរសថ។ បរើវរទុណាខ្លោះ្ដលអបរគរិថាបិវើឱ្យអំពូលភល?ឺ បរើវរទុណាខ្លោះ្ដល
មនិអាចបិវើឱ្យអពូំលភល ឺន? ចូរសរបសរោរទសសនទ៍យរបស់អបរ។  

- បនធ បព់ីទសសនទ៍យចប ់អបរអាចបរសថវរទុទងំបនោះ បោយោរភ់ាជ បវ់រទុ្ដលររូវបរសថរបុងចបនល ោះ
ចុងទងំពីរនន្ខ្សចមលង(ដូចរបូាធងបលើ)។   

ឿរសេងេត 

វរទុ្ដលអាចបរសថ លទនផល 

អំពូលភល ឺ អំពូលមនិភល ឺ
បំ្ណ្រ្រវ   

ចងកឹោះបឈើ ឬ្មរបឈើ   
សនលឹរអាលុយមញី៉ាូ ម   

ជរ័លុប   
្ដរបគល   
វសី   

គរមបប៊ែរិបិវើពី ល សធិច   
បណ្ឋូ លបមម នដ(បិវើពីោបូនរោភរី)   
របោបប់រ បររោស(្ដរ)   

 
ឿរបករសាយ 

តាមរយៈោរពិបសាិនអ៍ងគធារុ្ដលបិវើឱ្យអំពូលភលោឺន ្ដរបគល  វសី  សនលឹរអាលុយមញី៉ាូ ម  របោប ់
បរ បររោស និងោបូនរោភរី។ អងគធារុទងំបនោះជាអងគធារុចមលងចរនថអគគិសន។ី អងគធារុដូចជាបឈើ បំ្ណ្រ 
្រវ គរមបប៊ែរិ ល សធិច  ជរ័លុបមនិបិវើឱ្យអពូំលភលបឺទ។ ដូបចបោះវាជាអុីសូឡង។់ 

សននទដ្ឋើន 

អងគធារុចមលងគឺជាអងគធារុ្ដលអាចឱ្យចរនថអគគិសនីឆលងោរ ់ន របុងបនោះបោហៈជាអងគធារុ
ចមលងអគគិសនី នលអជាងបគ  ចំ្ណ្រឯអុីសូឡងម់និអាចឱ្យចរនថអគគិសនឆីលងោរ ់នបទ។  

១៤៩



 
 

2.3.4 េសៀគវីអគគទសនី៖ តំេស រើ នទងែខ្នង 

កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់6ី ជំពូរ5 បមបរ នទី15 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ013 

វតថហបំណង 

- ពិបសាិសាមញ្ដៗបោយបរបើវមពិលបដើមផបីងាា ញពីបស គវីអគគិសនី  
- បងាា ញថាបស គវីអគគិសនីររូវោរផលូវរបស់វាដប៏ពញបលញ។ 

សម្ភើរៈ 

- វមពិល1.5វ ៉ាលុចនំួន2 
- អំពូលបភលើង2 
- រំណ្ភាជ បអ់ំពូលបភលើង2 
- ្ខ្សចមលងអគគិសនី្ដលោនបរសាបអុីសូឡងរ់ប្វង20ស.មចំនួន6្ខ្ស 
- រនស្តនថ ឬោបំិរចរិ្ខ្សបភលើង 

សំណួរគនលលេះ 

បរើបងគុ ំបស គវីមយួណា្ដលបិវើឱ្យអំពូលភលជឺាង? 

ដំេណើរឿរ 

រ. បស គវី្ដលោនជនិតាអគគិសនីរជាបស៊ែរ ីនិងរជា្ខ្បង 
- រ បសិ់សសពីសុវរទិភាពរបុងោរបរបើរ ស់វមពិល 

o របមលើងបស គវី“រ”បោយបរបើវមពិលទងំពីរ និងអំពូលមយួដូចបងាា ញរបុងរបូភាព។ 
សបងករភាពភលរឺបស់អពូំល។   

១៥០



 
 

 

o របមលើងបស គវីអគគិសន“ីខ្”បោយបរបើវមពិលទងំពីរ និងអំពូលបភលើងមយួដូចបងាា ញរបុងរបូ
ភាព។ សបងករភាពភលរឺបស់អពូំល។   

 
 
ឿរសេងេត 

អំពូលរបូ(រ)ភលជឺាងអំពូលរបូ(ខ្)។ 

ឿរបករសាយ 

ជនិតាអគគិសនី្ដលោន្រមយួផលូវបៅថាបងគុ ំជនិតាំេស រើ។ បបើសិនផលូវមយួររូវ នរាងំខ្ធប ់
ភាគលអិរ(បអឡិចររុង)នឹងមនិអាចឆលងោរត់ាមបស គវី នបទ របទ។ 

ជនិតាអគគិសនី្ដលោនបរចើនជាងមយួផលូវ  បៅថាបងគហំជនទតាំែខ្នង។ បបើសិនផលូវមយួររូវ ន 
រាងំខ្ធបភ់ាគលអិរ្ដលបញ្ជូ នថាមពល(បអឡិចររុង)អាចហូរោរត់ាមផលូវបផសងបទ រ។  

- សននទដ្ឋើន របុងបស គវី្ដលោនជនិតាអគគិសនីរជាបស៊ែរអីំពូលភលាឺធល ងំ។  

១៥១



 
 

o របុងបស គវី្ដលោនជនិតាអគគិសនីរជា្ខ្បងអំពូលភលឺិ មមតា។ 
ខ្.បស គវី្ដលោនបរគឿងទទួលអគគិសនីរជាបស៊ែរ ីនិងរជា្ខ្បង 

o របមលើងបស គវី “គ”បោយបរបើអំពូលបភលើងពីរ និងវមពិលមយួដូចបងាា ញរបុងរបូភាព។ 
រររ់តាោរសបងករ។ បនធ បម់រដរអពូំលមយួបចញរររ់តាោរសបងករមឋងបទ រ។ 

 

o របមលើងបស គវី “ ” បោយបរបើអំពូលបភលើងពីរ និងវមពិលមយួដូចបងាា ញរបុងរបូភាពរររ់តា 
ោរសបងករ។ បនធ បម់រដរអពូំលមយួបចញ  រររ់តាោរសបងករមឋងបទ រ។ 

 

 
ឿរសេងេត 

- អំពូលរបូ( ) ភលជឺាងរបូ(គ)  
- របុងរបូ(គ) បពលបយើងដរអំពូលមយួបចញ  អំពូលមយួបទ រមនិភលបឺទ។  
- របុងរបូ( ) បពលបយើងដរអពូំលមយួបចញ  អំពូលមយួបទ របៅ្រភល។ឺ  

១៥២



 
 

ឿរបករសាយ 

- បងគុ ំបរគឿងទទួលអគគិសនី្ដលោន្រមយួផលូវបៅថាបងគហំេរគឿងទទួលតំេស រើ។ 
បបើសិនផលូវមយួបនោះររូវ នរាងំខ្ធបភ់ាគលអិរ(បអឡិចររុង)នឹងមនិអាចឆលងោរ ់នបទ។  

- បងគុ ំបរគឿងទទួលរជា្ខ្បង អំពូលភលជឺាងបងគុ ំបរគឿងទទួលរជាបស៊ែរ ី បរ ោះបងគុ ំបរគឿងទទួល រជា្ខ្បង  
រោល ងំអគគិសនីននរបភពបសមើនងឹរោល ងំអគគិសនចីលររនីមយួៗបៅរបុង្ខ្បងននបរគឿងទទួល។  

- បងគុ ំបរគឿងទទួលអគគិសនី្ដលោនបរចើនជាងមយួផលូវ  បៅថាបងគហំេរគឿងទទួលតំែខ្នង។ 
បបើសិនផលូវមយួររូវ នរាងំខ្ធប ់ភាគលអិរ្ដលបញ្ជូ នថាមពល(បអឡិចររុង) 
អាចហូរោរត់ាមផលូវបផសងបទ រ។  

សននទដ្ឋើន 

របុងបស គវីអគគិសនី្ដលោនអំពូលបភលើងរជា្ខ្បង បៅបពលអំពូលមយួរលរ ់ អំពូលបផសងបទ របៅ្រភល ឺ
ដ្ដល។ ប៉ាុ្នថរបុងបស គវីអគគសិនី្ដលោនអំពូលបភលើងរជាបស៊ែរ ី បៅបពលអំពូលមយួរលរ ់ អំពូលបផសងបទ រមនិ 
ភលបឺទ។ អពូំល្ដលរជាបស៊ែរមីនិភលលឺអដូចអំពូលរជា្ខ្បងបទ។ 

3. ែនើស ់

3.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី4 ជពូំរ3 បមបរ នទី3 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ013 
 
 

 

១៥៣



 
 

3.2 គំរូតាង 

ឃ្នប ស់របបភទទី1 

 
ឯរសារបយាង: museum of science and industry 

ឃ្នប ស់របបភទទី2 

 
ឯរសារបយាង៖ Sinauer 

១៥៤



 
 

3.3 ពទេសាធន ៍

3.3.1 វ ធីៃយរសួលកនហងឿរេបើកទាវើរ   

វតថហបំណង 

‐ អនុវរថពីរបប បតល ស់បថូររប្វងនដឃ្នប ស់  

សម្ភើរៈ 

‐ ទវ រ 

សំណួរគនលលេះ 

បរើបយើងររូវបរបើរោល ងំទបប់ៅររងណ់ាបដើមផងីាយបបើរទវ រ? 

ដំេណើរឿរ 

- ដំបូងបបើរទវ រតាមវ ិិ ី្ដលអបរ្រង្របរបើ។ 
‐ បនធ បម់របបើរទវ របោយសងករប់លើវា(បោយនដោខ ងសងករ់្ រផរររបច រទវ រ និងនដោខ ងបទ រ

ទញទវ របបើរ) ដូចរបូ “ក1”។ 
‐ ចុងបរោយបបើរទវ របោយសងករប់លើ្ផបរននទវ រ្ដលោនទីតាងំឆ្ង យពីររបច រទវ របំផុរ

(ដូចរបូ”ខ្1”។  

 
 

3.2 គំរូតាង 

ឃ្នប ស់របបភទទី1 

 
ឯរសារបយាង: museum of science and industry 

ឃ្នប ស់របបភទទី2 

 
ឯរសារបយាង៖ Sinauer 

១៥៥



 
 

 

ឿរសេងេត 

‐ របូភាព“ខ្1” ងាយរសួលរបុងោរបបើរទវ រ។ 

ឿរបករសាយ 

ទវ រជាឧទហរណ៍្ននរបបភទឃ្នប ស់ទី2របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង។ ោលណារប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រ្វង 
បយើងបរបើរោល ងំោន់្ ររិច។ 

១៥៦



 
 

 

សននទដ្ឋើន 

ោលណារប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រ្វង បយើងបរបើរោល ងំោន់្ ររិច។ 

3.3.2 កម្លើំងៃនឿរេរបើែនើស់ 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ នពីរោល ងំននោរបរបើរ ស់ឃ្នប ស់តាមរយៈោរពបិសាិជារ់្ សឋង។ 

សម្ភើរៈ 

‐ បំពងទ់បី ឬ ដំបងបឈើរប្វង1.20m 

សំណួរគនលលេះ 

បរើបយើងររូវឈរដូចបមឋច បដើមផងីាយរសួលរញុ ឬ បលើរវរទុិងន់ៗ ? 

 

 

 
 

 

ឿរសេងេត 

‐ របូភាព“ខ្1” ងាយរសួលរបុងោរបបើរទវ រ។ 

ឿរបករសាយ 

ទវ រជាឧទហរណ៍្ននរបបភទឃ្នប ស់ទី2របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង។ ោលណារប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រ្វង 
បយើងបរបើរោល ងំោន់្ ររិច។ 

១៥៧



 
 

ដំេណើរឿរ 

- ្បង្ចរសិសសជាររុម។ 
- ររុមនីមយួៗបរជើសបរ ើសសិសស2នរម់រចូលរមួបិវើពិបសាិន។៍ សូមគិរពរុីលយភាពបយនឌរ័។ 
- សិសសទងំ2ឈរទល់មខុ្គប  បហើយោនប់ំពងទ់ីប ឬ ដំបងបឈើ។  

 

- សិសសោប ររ់រូវោនប់ំពងទ់ីប ឬ ដំបងបឈើបោយោរន់ដគរឱ់្យររង ់បហើយោប រប់ទ រោនប់ំពងទ់ីប 
ឬ ដំបងបឈើបោយបរន់ដរបស់គរ។់  

- បៅបពលរំណាងររុមរាបដ់ល់3 សិសសទងំពីរចាបប់ផថើមរញុ បោយពាយាមបរបើរោល ងំ យរឈបោះ
បរ ងៗខ្លួន។ សិសស្ដលនដរបស់គរោ់ររង ់មនិអនុញ្ញដ រឱ្យបរន់ដបទោះរបុងោលៈបទសៈណារ៏
បោយ ចំ្ណ្រសិសសោប រប់ទ រអាចបរ ់ឬ ោនដ ន។  

ឿរសេងេត 

សិសស្ដលររូវ នអនុញ្ញដ រឱិ្យបរន់ដោនរោល ងំាធល ងំជាង និងអាចរញុ សិសសោប រប់ទ រឱ្យវយ
បរោយ ន។  

ឿរបករសាយ 

បៅបពលអបរឈរបៅជិររោល ងំទបប់ហើយបរន់ដ ោននយ័ថាអបរបរបើឃ្នប ស់។ ោរបិវើ្បបបនោះ 
អបរអាចបបងកើនរោល ងំ និជំាងមុន បទោះបីជាអបរបបញ្ចញរោល ងំរិចរប៍ោយ។  

 

១៥៨	



 
 

សននទដ្ឋើន 

នដ្ដលបរជ់ាឧទហរណ៍្ននឃ្នប ស់មយួរបបភទបរបើរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង។ 

3.3.3  វ ធីៃយៗកនហងឿរេលើកវតថហ 

វតថហបំណង 

‐ បងាា ញ នពីរោល ងំននោរតល ស់បថូររប្វងនដឃ្នប ស់ ទីតាងំរបស់អរ័សទរម និងវ ិិ ី្ដលរោល ងំរូចអាច 
បលើរវរទុិងន់ៗ  ន។  

សម្ភើរៈ 

‐ បមម នដមនិទនច់ិរ2បដើម 

‐ បស វបៅិងន ់(បរចើនរាល) ឬ វរទុិងន ់

‐ សកុរ 

សំណួរគនលលេះ 

បរើបយើងគួរបរជើសបរ ើស និងបរ បចំឃ្នប ស់្បបណា បដើមផងីាយរសួលរបុងោរររំិលវរទុិងន់ៗ ? 

ដំេណើឿរ 

 

 
១៥៩	



 
 

- របូ រ៖ ោរទ់រមបៅររង ់ររ់ណាថ លននរប្វងដងឃ្នប ស់ ឬ ររងច់ណុំ្ចរបោណ្ជា1/2
ននរប្វងដងឃ្នប ស់  

- របូ ខ្៖ ររំិលទរមបៅឆ្ង យពីវរទុ ្ដលោនចោង យរបោណ្ជា3/4ពីវរទុ  
- របូ គ៖ ររំិលទរមបៅជរិវរទុ របោណ្ជា1/4 ពីវរទុ 
- ចូរសបងកររបូាធងបលើ។ បរើវ ិិ ណីាមយួ្ដលអបរគិរថាងាយជាងបគបំផុររបុងោរបលើរបស វបៅ
ិងន?់ 

ឿរសេងេត 

- វ ិិ ីងាយរសួលជាងបគរបុងោរបលើរបស វបៅគឺរបូ គ  

ឿរបករសាយ 

ឃ្នប ស់បិវើឱ្យអបរោន់្ រងាយរសួលរបុងោរបលើរវរទុ បៅបពលរប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រ្វង និងអរ័សទរមបៅ
ជិររោល ងំទប ់ ប៉ាុ្នថបយើងោន់្ រលំ ររបុងោរបលើរវរទុ បៅបពល្ដលអរ័សទរមបៅោន់្ រឆ្ង យពីរោល ងំទប ់
បរ ោះវាបិវើបអាយរប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រខ្លី។  
 
សននទដ្ឋើន 

ោរបលើរ ឬ ររំិលវរទុ្ដលិងនប់ោយបរបើឃ្នប ស់គឺវាអារស័យបៅនឹងទីតាងំននបជើងទរម។ ោលណាបយើង
ោរប់ជើងទរមោន់្ រជិរវរទុ បយើងោនង់ាយរសួលររំិល ឬ បលើរវរទុ្ដលិងនប់នោះ។  

3.4 ែនើស់េផើឝងៗ 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ នពឃី្នប ស់បផសងៗ ្ដលបរបើរ ស់របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង នររឹមររូវបោយសបងករ
បលើឧបររណ៍្ជារ់្ សថង។ 

១៦០



 
 

- របូ រ៖ ោរទ់រមបៅររង ់ររ់ណាថ លននរប្វងដងឃ្នប ស់ ឬ ររងច់ណុំ្ចរបោណ្ជា1/2
ននរប្វងដងឃ្នប ស់  

- របូ ខ្៖ ររំិលទរមបៅឆ្ង យពីវរទុ ្ដលោនចោង យរបោណ្ជា3/4ពីវរទុ  
- របូ គ៖ ររំិលទរមបៅជរិវរទុ របោណ្ជា1/4 ពីវរទុ 
- ចូរសបងកររបូាធងបលើ។ បរើវ ិិ ណីាមយួ្ដលអបរគិរថាងាយជាងបគបំផុររបុងោរបលើរបស វបៅ
ិងន?់ 

ឿរសេងេត 

- វ ិិ ីងាយរសួលជាងបគរបុងោរបលើរបស វបៅគឺរបូ គ  

ឿរបករសាយ 

ឃ្នប ស់បិវើឱ្យអបរោន់្ រងាយរសួលរបុងោរបលើរវរទុ បៅបពលរប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រ្វង និងអរ័សទរមបៅ
ជិររោល ងំទប ់ ប៉ាុ្នថបយើងោន់្ រលំ ររបុងោរបលើរវរទុ បៅបពល្ដលអរ័សទរមបៅោន់្ រឆ្ង យពីរោល ងំទប ់
បរ ោះវាបិវើបអាយរប្វងនដឃ្នប ស់ោន់្ រខ្លី។  
 
សននទដ្ឋើន 

ោរបលើរ ឬ ររំិលវរទុ្ដលិងនប់ោយបរបើឃ្នប ស់គឺវាអារស័យបៅនឹងទីតាងំននបជើងទរម។ ោលណាបយើង
ោរប់ជើងទរមោន់្ រជិរវរទុ បយើងោនង់ាយរសួលររំិល ឬ បលើរវរទុ្ដលិងនប់នោះ។  

3.4 ែនើស់េផើឝងៗ 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ នពឃី្នប ស់បផសងៗ ្ដលបរបើរ ស់របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង នររឹមររូវបោយសបងករ
បលើឧបររណ៍្ជារ់្ សថង។ 

 
 

សម្ភើរៈ 

  

  

 
 

  

របទោះរញុ ររោស 

រនស្តនថ ដប 

របោបរ់ិប ពិល 

រនស្តនថោររ់រចរ របោបគ់ស់គរមបដប 
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សំណួរគនលលេះ 

បរើសោផ រៈទងំអស់បនោះ ណាខ្លោះជាឃ្នប ស់? បរ ោះអវី? 

ដំេណើរឿរ 

- ្បង្ចរសិសសតាមររុម្ដលោនសោជិររប្ហល6នរ ់ោនរបុស នងិរសីោយគប ។ 
- ្ចររបូភាពឱ្យររុមនមីយួៗ។ 
- ររុមនីមយួៗពិភារាបៅបលើសំណួ្រគនលឹោះ។ 

- ឱ្យរំណាងររុមនីមយួៗបឡើងរាយោរណ៍្ ។ (កនហងឿរេរជើសេរើសតំណងរកុមរាយឿរណ៍
គួរពើាយាមេធវើឱើយម្នតុលើយភាពរវាងសទសើឝរបុស នទងសទសើឝរសី)។  

សេងេត 

- របទោះរញុ រនស្តនថ របោបរ់ិប រនស្តនថោររ់រចរ របោបគ់ស់គរមបដបគឺជាឃ្នប ស់។ 
- ររោសអនមយ័ ដប ពិល គមឺនិ្មនជាឃ្នប ស់។ 

ឿរបករសាយ 

- របទោះរញុ រនស្តនថ របោបរ់ិប រនស្តនថោររ់រចរ របោបគ់ស់គរមបដបជាឃ្នប ស់ បរ ោះវរទុទងំបនោះោ
នរោល ងំទប ់ចណុំ្ចទរម និងនដឃ្នប ស់ចលររ ។ 

សននទដ្ឋើន 

 សោផ រៈទងំឡាយណា្ដលោន ចំណុ្ចទរម  នដឃ្នប ស់រោល ងំទប ់នងិនដឃ្នប ស់ចលររ បៅថាឃ្នប ស់។ 

4. កម្លើំងកកទត 

4.1 កមមវ ធីសទកើា 

បស វបៅវទិាសាស្តសថអនុវរថ ថាប រទ់ី5 ជពូំរ4 បមបរ នទ2 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 
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4.2 ពទេសាធន ៍

4.2.1 ឿរឿត់បនថយកម្លើំងកកទត 

វតថហបំណង 

- ពនយល់ពីវ ិិ ី្ដលអាចោរប់នទយរោល ងំររិរ នររមឹររូវ។ 

សម្ភើរៈ 

- ទីជរោល (បលងប់ទរ) 
- បស វបៅ 
- ចងកឹោះ 
- ោថ របនធោះ 
- រនស្តនថ ឬោបំិរ 
- សបូលដុំររោសអនមយ័ 

 
 

សំណួរគនលឺេះ 

បរើបគររូវបិវើដូចបមឋចបដើមផោីរប់នទយរោល ងំរររិ? 

ដំេណើរឿរ 

- ោរប់ស វបៅបលើចុងទីជរោល រចួបហើយរញុវាចុោះបនថចិ។ ឱ្យសិសសសបងករថាោរបិវើចលនរបស់
បស វបៅោនលរខណ្ៈលំ របោយសាររោល ងំររិរ (ពិបសាិនទ៍ី1)។ 

- ឱ្យសិសសរបុងររុមបិវើពយុោះគំនរិ្សវងររវ ិិ ី្ដលអាចោរប់នទយរោល ងំរររិ (ឧទហរណ៍្៖ រង ់របនល 
បរបង)។ 

- បនធ បព់ីសរមមភាពពយុោះគំនិរ ររុមនីមយួៗចាបប់ផថើមអនុវរថជាមយួបស វបៅ បដើមផោីរប់នទយរោល ងំ
ររិរ។ សិសសអាចបរបើបនធោះោថ រ និងចងកោឹះបដើមផបីបងកើរជារង។់ 

- ររុមនីមយួៗបផធៀងតធ រព់ោីរោរប់នទយរោល ងំរររិបៅបលើទីជរោលរបស់ខ្លួន (ពិបសាិនទ៍ី2)។ 
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- ឱ្យសិសសររសោផ រៈបរបើរ ស់របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំវង ្ដលោរប់នទយភាពរររិ(ឧទហរណ៍្៖ 
រង ់រវយនថ ...)។  

 
 
ឿរសេងេត 

របុងពិបសាិនទ៍ី1 បស វបៅពិ របិវើចលន ប៉ាុ្នថរបុងពិបសាិនទ៍ី2 បស វបៅងាយបិវើចលនចុោះតាម
ទីជរោល។  

ឿរបករសាយ 

របុងពិបសាិនទ៍2ី រោល ងំររិរររូវោរប់នទយបោយសារោរបរបើរង ់របនល ឬ បរបងរអំិល។ 

សននទដ្ឋើន 

បដើមផោីរប់នទយរោល ងំរររិបគបរបើរង ់ឬ របនល ឬ បរបងរអំិល រង លី ( ៉ា ោង) …។  
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